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Wer komt Van der Hei wei? 

Us pake hjit Iebe Bergsma, ek wolris skreaun as Ibe. Ik 

wie nijsgjirrich om te witten wêr’t dy namme Iebe eins 

weikomt en sadwaande bin ik oan it sykjen gien nei 

wa’t pake neamd wie en wat der mear oer dy famylje 

te finen is. Tusken heakjes: pake stiet hjir op ‘e foto 

njonken syn “Belgyske braander” (petroleumlampe). 

Dy is kocht/oernaam(?) troch Jelle Zijlstra1, de eardere 

minister-presidint, doe’t pake stroom krige. Pake en 

 
1 Jelle Zijlstra en syn frou wiene befreone mei pake Iebe. De frou fan Jelle, 
Hetty Bloksma, wie in tantesizzer fan Iebe syn skoansuster Johanne 
Veenstra. Jelle-en-dy hienen in twadde hûs op De Tike en kamen faak by 
pake Iebe oer de flier. 

syn bern seagen de wearde net yn fan dy lampe: “wat 

moatte jo mei sa’n âld ding as jo elektryske stroom ha?” 

Pake  Iebe is ús mem har heit. Hy wie de twadde soan 

fan Aan Bergsma en Antsje  van der Hei (nammen op 

de grêfstien). Hy wie as twadde jonge neamd nei de 

heit fan beppe Antsje: Iebe van der Hei. Hja wie in 

dochter fan Iebe Gerrits van der Hei, lânbouwer yn 

Garyp en fan Hiltje KornelisSikkema. Iebe  Gerrits wie 

de jongste soan fan Gerrit  Wieberens  van der Hei en 

Aukjen Wietzes.  

Yn skema: 

Gerrit Wieberens van der Hei  (1782-1868) ~ Aukjen Wietzes(1785-1877) 
↓ 

Iebe Gerrits van der Hei (1828-1892) ~ Hiltje Kornelis Sikkema (1836-1902) 
↓ 

Aan Akkes Bergsma (1854-1938) ~ Antsje Iebes van der Hei (1860-1935) 
↓ 

Iebe Aans Bergsma (1884-1975) ~ Sjoerdje Rinsema (1893-1932) 
↓ 

Gerrit Jacobs vd Bij (1913-1997) ~ Grietsje Iebes Bergsma (1917-2006) 
↓ 

Jabik (Jacob) van der Bij 

5-72 Gerrit Wieberens van der Hei (7/9/1782 – 17/1/1868)   

It wie dizze (âldpake) Gerrit Wybrens (ek wol: 

Wieberens), dy’t de namme  Van der Hei oannaam. Dat 

wie krekt yn 1813, eins in goed jier te let. Yn ‘e akte stiet 

dat it troch it wurk fan Gerrit kaam dat hy net earder in 

achternammme ynskriuwe liet. Tegearre mei in maat, 

Durk Popes melde hy him yn Aldegea (SM) op 23 

febrewaris 1813 op it gritenijhûs. As reden fan it fersom 

om earder te kommen stiet der by dat de beide 

mannen fearskipper wiene “Hebbendeo op de bepaalde 

tijden tot de aangifte niet kunnen compareren uit hoofde dat 

deselfen telkens afwezig waren”.  

Gerrit Wieberens kiest as achternamme Van der Hei en 

Durk Popes kiest foar Sandstra. Dy S fan Sandstra is 

letter in Z wurden: Zandstra. Doe’t wy op de Polderdyk 

ûnder Sumar wennen wie ús buorman oan de oare kant 

fan de reed in Durk Pieters Zandstra. Hy is in 

neikommeling fan de hjirfoar neamde Durk Popes. In 

suster  fan Durk Pieters wie troud mei Hindrik van der 

Bij, in broer fan ús heit: Gerrit  van der Bij.  

2 De 5 slacht op it fyfde skaai fan de famylje. Wy begjinne hjir omdat Gerrit 
de namme Van der hei keas. Earst wurde de generaasjes 5 – 10 beskreaun 
en dêrnei 4 – 1. 
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Oer Gerrit Wieberens van der Hei stiet noch dat hy 1 

bern hie en wenne op no. 12 yn Aldegea. Dat bern wie 

Wieberen Gerrits van der Hei, berne op 17/10/1811. 

Deselde winter as Gerrit him ynskriuwe litten hat as Vd 

Hei keapet hy in trêde part fan in hûs yn Aldegea, nr 

128 op de Sandbuurt (2 febrewaris 1813) foar f 81,50. 

Yn de keapakte by notaris Suringar op ‘e Sweach stiet 

dat Gerrit skipper is. Boppedat kocht hy in stikje “klien 

of veenland” foar f 29,40. It hiene eigendommen west 

fan Tsjitske Minnerts Nicolai, hja wie widdo fan Roel 

Beerends. Foar de ferkeap wie as kurator Pieter 

Tjeerdsma oansteld en dy hie op syn beurt de mr. 

timmerman   Oene Teakes Meek fan Oerterp opdracht 

ta in taksaasje jûn. Oene hie in rapport “van schouwing 

en waardering” opmakke fan de boedel fan Tjitske. Dat 

gie oer in hûs mei houtstek yn Aldegea, in hûs oan de 

Zandbuurt 189, in stikje “klien of veenland”, oandielen 

mei in wearde fan f 12,60, in stik of seis grêven en in 

hûs cum annexis yn Oerterp. Alles soe by opbod 

ferkocht wurde. Dat hie hiel wat fuotten yn de ierde. 

Dêr kaam ferskate kearen in rjochtbank oan te pas: om 

in kurator oan te stellen, om in taksateur te beneamen, 

om de proseduere goed te karren en om de útslach fan 

de ferkeaping fêst te stellen. De notaris (of syn klerken) 

skreaune har de kramp yn de fingers. Sa binne der hiel 

wat feltsjes papier oer de keap bewarre bleaun. Ik rûs 

it op sa’n 30. Want ek moast de ferkeap mei in plakkaat 

trije wiken oan de tsjerkedoar bekend makke wurde. Ek 

de ferkeaping wie in bysûnder barren. De ferkeap gie 

yn rûnten: nei elk bod wie der in nij rûntsje. Je koene 

biede as der in kears brânde. Dy waard by elke rûnte op 

‘e nij oanstutsen. Dêr waard dan ek wer in wiidweidich 

ferslach fan skreaun. It is allegearre bewarre bleaun yn 

de argiven fan notaris Dominicus Suringar fan 

Beetstersweach en werom te finen yn de digitale 

bestannen fan Alle Friezen. 

It spile him allegearre ôf yn de Frânske tiid. Napoleon 

wie noch de baas. It soe noch trije fearnsjier (oant okt. 

1813) duorje ear’t hy by Leipzich ferslein waard en op 

Elba oer syn dieden neitinke mocht. 



3 
 

De jildbedraggen waarden útdrukt yn franken en yn 

“Hollands geld”. Oan alles is te fernimmen dat de 

Frânsen it hjir noch foar it sizzen hiene. Der waarden 

troch Suringar noch regelmjittich akten yn it Frânsk 

opsteld.   

Gerrit van der Hei is troud mei Aukjen Wietzes de Jong 

(*21 nov. 1765 -ƚ28/1/1877). Yn har akte fan ferstjerren 

wurdt se Aukje Wietzes de Vries neamd wylst der yn de 

akte by stiet dat se in dochter wie fan Wietze Pieters de 

Jong en Sietske Jans, berne yn Tjallebird en widdo fan 

Gerrit Wieberens van der Hei. Se waard 93 jier.  

Har bern (allegearre jonges) binne: 

 

II-1 Wieberen 1811-1885 

II-2 Wietze 1813-1883 

II-3 Tsjibbe 1815-1847 

II-4 Jannes 1818-1899 

II-5 Albert 1820-1893 

II-6 Sietze 1822-189 

II-7 Popke 1825-1864 

II-8 Iebe 1828-1892 

De jongste soan is de heit fan beppe Antsje en de man 

dêr’t pake Iebe Bergsma nei neamd is: Iebe Gerrits vd 

Hei.  

De fraach komt dan op wêr’t dizze Iebe dan nei neamd 

is. Ik kin it net bewize mar it liket my ta dat hy neamd is 

nei syn beppe Iebeltje Pieters, de mem fan syn heit 

Gerrit. Der sil yn de húshâlding fan Gerrit en Aukje wol 

lang útsjoen wêze nei in famke, mar der kamen allinne 

mar jonges. Doe sille se wol tocht ha dat Iebeltje no 

marris ferneamd wurde moast en waard der in foarm 

socht dy’t Iebeltje rjocht die: Iebe. It hie fansels ek Ibele 

wurde kinnen. Se hiene ek al in Sietze. Grutte kâns dat 

dy ferneamd is nei beppe Sietske Jans, de mem fan 

Aukje. Dizze foarmen komme faker foar. Der binne hiel 

wat foarbylden: Harm - Harmke, Bauke – Baukje, Jetske 

– Jetse. Dat lêste komt yn ús eigen famylje foar. Doe’t  

der mar gjin twadde famke komme woe moast beppe 

Jetske dochs ferneamd wurde en sa waard ús bruorke 

Jetse neamd. “Se (beppe Jetske) is der no noch”, waard 

der faak by sein. Dat der letter dochs noch in famke 

kaam wie efkes in probleemke: Jetske of in oare 

namme. It waard Jetske. Der wie al in foarbyld. By ús 

heit syn âldste suster Sytske hie him itselde ôfspile: 

earst in Jetse en dêrnei dochs noch in Jetske. 

Gerrit tekenet de berte-akten meastal mei Van der 

Heij. Yn dy akten wurdt hy letter “huisman” (=boer) en 

ek wol “koopman” neamd. Hy keapet en ferkeapet 

regelmjittich lân en sa no en dan hiert hy lân. Je moatte 

dêr hast wol út opmeitsje dat hy in bytsje boer wie en 

dêrnjonken wat hannel hie.  
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Nei 1820 is it wenplak Nyegea wurden. Yn 1832 keapet 

Gerrit in stik heide krekt noardlik fan de 

Zwartewegssloot (Historische kaart fan Friesland 1853-

1856). De oerflakte wie 4260 m². It is it read-omrâne 

stikje (kadasternûmer 742a, kadastrale kaart 1832 – 

Hisgis). Njonken de Swarteweissleat rint no de 

Swartewei. Tusken de Swartewei en Wâldwei, achter 

húsnûmmer 20 leit it stikje lân dat Gerrit kocht en doe 

noch heide wie. Wat Gerrit der krekt mei dien hat witte 

wy net, mar de kâns is grut dat hy dêr turf ôfgroeven 

hat en der greide fan makke hat. 

Gerrit Wieberens wenne doe in kampke lân ôf fan de 

Aldegeasterdyk (blauwe pylk), in lyts eintsje westlik fan 

de krusing fan de Kilometerwei mei de Hegewei (sjoch 

it kaartsje). De blauwe pylk wiist nei “huis en schuur” 

lykas it yn it kadaster fan 1832 opskreaun is. As je de 

kaart op Hisgis fergrutsje is te sjen dat der noch in smel 

streekje foar it hûs leit (400m²). De reade pylk wiist nei 

de tsjerke op Nijegeasterhoeke.  

It hûs en de skuorre binne 58 m², in skoallokaal grut. 

Achter it hûs lizze trije stikken lân. It earste is boulân, it 

twadde greide en it trêde “hooiland”. De greide foar it 

hûs nei de dyk (dêr’t de blauwe pylk yn stiet) is fan 

Baron Van Schwartz út Ljouwert, pensjonearre 

generaal. De measte lannen westlik fan Gerrit syn hûs 

en lân wiene yn hannen fan rike lju út Ljouwert, wol of 

net fan adel. Wa’t him wat mear ferdjippet yn de 

besittingen yn 1832 komt ta de ûntstellende konklúzje 

dat der mar in pear minsken ûnreplik guod hiene. Rinne 

je fan Nijgeasterhoeke nei De Pein dan is it measte lân 

en de huzen fan dy earder neamde grutte lju, de 

lânhearres yn de folksmûle.  

Eastlik fan Gerrit syn kavels wie it measte lân yn besit 

fan de tsjerke fan Aldegea en Nyegea. Gauris wurdt ek 

de pastoary neamd as eigener. Lân en huzen waarden 

ferpachte/ferhierd en fan de opbringsten koe de 

dominy betelle en de pastorij en de tsjerke 

ûnderhâlden wurde. Hjoed-de-dei binne de tsjerken 

fan Aldegea en Nyegea noch tige ryk, mei troch de 

besittingen dy’t hja hawwe. 

Yn 1849 is der wer in grutte ferkeaping by De 

Hearrewei, links en rjochts, op deselde hichte as it 

perseel 742a. Der wurde landerijen en huzen ferkocht. 

Der binne wol in stik as tsien ferkeapers en hast 

likefolle keapers. Gerrit Wieberens van der Hei is ien 

fan de keapers. Under de ferkeapers binne trije widdo’s 

fan grutgrûnbesitters út Ljouwert: Catharina as widdo 

fan Samuel Hendrik Manger Cats hâldt “verkoop van op 

wortel staand houtgewas”, Geertruida de Wend as 

widdo fan Maurits Dico Diederik baron van Sytzama, 

earder fan Friens en Johanna gravin van Limburg 

Stirumm, widdo fan Henricus Wiardus van Altena biede 

lân oan. Ek de Herfoarme gemeente, de tsjerkfâdij en 

pastorij ferkeapje stikken lân. Ik ha net útsocht hokker 

stikje Gerrit van der Hei krekt kocht hat. Der stiene doe 

sa’n fjouwer huzen. No (2019) koe ik allinne ien pleats 

ûntdekke yn ‘e hokse fan de ôfslach fan de Wâldwei 

oant Nyegeasterhoeke ta.  

As soan Jannes yn 1850 trout wurdt Gerrit noch boer 

yn Nyegea neamd. Jannes is “boereknecht”. In pear jier 

letter, op 17 febrewaris 1868 is Gerrit yn Nyegea 

ferstoarn, 86 jier. Opfallend wie dat Gerrit Wieberens 

yn de trou-akte fan soan Iebe omskreaun wurdt as 

Gerrit /Walles zegge/ Wieberens van der Hei. Wêr 

slacht dat Walles op? Wie dat syn bynamme yn de 

folksmûle, mar wêr kaam dat wei? 
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6.1 Wieberen Gerrits v d Hei (*28/10/1811-ƚ 05/05/1885) 

Wieberen is de âldste soan fan Gerrit Wieberens van 

der Hei en Aukjen Wietzes de Jong. Twa moanne nei ’t 

Hja troud wiene is Wieberen berne. Hy is de jonge dy’t 

yn de akte fan de namme-oannimming yn febrewaris 

1812 neamd wurdt. Hy wurdt yn Alle Friezen foar it 

earst neamd as er út Grave werom komt en ynskreaun 

wurdt as lidmaat fan de Herfoarme tsjerke fan Nyegea 

op 3 desimber 1837. 

 

Doe’t ik dat Grave (Limboarch) seach begûn der daliks 

in ljochtsje te brânen. Grave wie in garnizoensplak. De 

ôfskieding mei België yn 1831 (2 t/m 13 augustus 1831) 

wie al lang en breed achterde rêch mar it soe samar 

kinne dat ús Wieberen dêr lein hat as soldaat want wat 

docht in Fryske jonge oars yn Grave. Je begjinne dan as 

earste te sykjen by de list fan Fryske militêren dy’t 

meidien ha oan de “10-daagse-veldtocht”. Der is in 

moaie list fan makke troch Paasman út Burgum en te 

finen op de side fan Tresoar. Mar dy syktocht levere 

neat op. Doe mar ris sjen of de Herfoarme tsjerke fan 

Grave ek digitaal beskikber is. Yn earste ynstânsje 

levere dat neat op: net by Hei, net by Heide, net by Hey, 

mar úteinlik wol by Heij (mei “eij”). It die bliken dat hy 

dêr ynskreaun wie op 9 april 1836. En ja hear, as 

“militair”. Hy hat dêr dus sa’n oardel jier “lein” as 

soldaat yn de Bonskazerne.  

Mar dy 10-daagske fjildtocht wie dochs foarby soene je 

tinke. Dat kloppet mar it wie de earste jierren dêrnei 

noch ûnrêstich en dêrom waarden der militêren hinne 

stjoerd. Boppedat wie Kening Willem I der net ta oer te 

heljen om de frede te tekenjen. Hy woe België der by 

hâlde. Doe’t de mobilisaasje al 7 jier duorre hie waard 

de steatskas stadichoan leger en kamen de Noardlike 

Nederlannen hast ta oan in Steatsbankrot. Kening 

Willem moast doe op it lêst wol belies jaan en tekene 

yn 1839 de Frede fan Londen en doe wiene België en 

Nederlân definityf út inoar.  

Doe siet Wieberen Gerrits al wer lang en breed yn 

Nyegea. Wy komme him wer tsjin as hy op 22 juny 1844 

trout mei Aukje Lolkes de Jong. Wieberen is dan 32 jier 

en syn frou 42. Yn de trouakte stiet dat hy 

“boerenknecht” is yn Aldegea. Aukje is boerinne yn 

Aldegea. It soe samar kinne dat hy arbeider by har wie. 

Aukje wie widdo. Har earste man Remkes Foppes de 

Boer dêr’t se op 9 maaie 1827 mei troude wie ferstoarn 

op 23 febrewaris 1838.  Dizze Remkes wie earst ek 

arbeider. Aukje har heit-en-dy hiene wol buorkerij. Ik 

ha net útsocht oft Aukje op it spul fan har âlden 

kommen wie of dat heit in oar spul foar har kocht hie. 

Yn 1840 hâldt Aukje boelguod. Se wurdt dan Akke 

neamd. It is wol deselde Aukje want de namme fan har 

ferstoarne man stiet der by. It kin hast net oars dat se 

doe net boerinne ôf wurden is omdat se by har 

trouwen mei Wieberen boerinne neamd wurdt, mar 

der is wol hiel wat ferkocht: 3 keallen, 2 melke kij, 2 

hokkelingen, in merje en in skiep. Mei inoar brochten 

se f 291 op. De notaris strykt f 7,87 op. Yn de akte stiet 

ek de namme fan Gerrit Barteles Paulusma. Hy keapet 

mei noch ien in hokkeling. Dizze Gerrit Barteles fan 

Garyp is de pake fan myn eigen pake Jabik van der Bij.  

Gerrit Barteles Paulusma 
↓ 

Sytske Gerrits Paulusma 
↓ 

Jabik Harmens van der Bij 
↓ 

Gerrit Jabiks van der Bij 
↓ 

Jabik Gerrits van der Bij 

Blykber giet it net sa goed mei de buorkerij fan Aukje: 

yn 1842 nimt se in hypoteek op fan f 300 by Pieter 

Klazes Pel, genês-, heel- en froedhear yn Drachten. As 

ûnderpân jilde fjouwer snippers lân achter Earnewâld. 

It sille net de bêste stikken lân west ha want it iene hjit 

in “stuk maden” (mieden), twa stikjes ûnlân en in stik 

healân. Yn it kadaster fan 1832 steane de measte 

stikken noch op namme fan Folkert Lolkes de Jong, in 

broer fan Aukje en ien stikje is fan Wybren Hessels 

Herder. Folkert Lolkes wie al yn jannewaris 1830 
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ferstoarn. Neffens de akte by de notaris hearde der 

ûnreplik guod by de neilittenskip fan Folkert. Syn suster 

Aukje, no wer Akke neamd, sil de stikjes grûn wol urven 

ha. (it moat Aukje wol wêze want de namme fan har 

man stiet der by). Wêr’t Aukje wenne hat is net fierder 

útsocht. De kâns is grut dat se in pleatske hierde fan in 

lânhearre út Ljouwert of fan de tsjerke. In grut part fan 

de landerijen en huzen wie eigendom fan minsken fan 

kwizekwânsje út de stêd mar de besittingen fan de 

tsjerken yn Aldegea en Earnewâld liigden der ek net 

om. De stikjes lân dy’t ferhypoteke waarden binne mei 

read oanjûn. Midden op it kaartsje Earnewâld oan it 

Wiid. As je by je lân komme woene moast dat mei de 

boat. Dat ha ik sels noch mei makke. Omke Harmen-en-

dy wennen eartiids noardeast fan Earnewâld oan it 

Wiid. It hea út de  Alde Feanen waard op draachstokken 

nei de pream ta droegen en sa nei hûs fearn (sjoch 

plaatsje). 

Werom nei Aukje. Seis jier nei’t se widdo waard trout 

Aukje dus mei Wieberen Gerrits van der Hei. Lang ha se 

net by inoar west want Aukje ferstjert op 25 jannewaris 

1852. Se lit twa bern nei: Lolke en Foppe. As  Aukje 

ferstjert wurdt se wer Akke neamd. Se waard noch 

boerinne neamd yn de akte fan ferstjerren.  

Wieberen en Aukje hiene gjin bern mear krigen. Fan 

Aukje har beide bern ferstoar Lolke 18 dagen nei syn 

mem (25 jannewaris 1852). Hy is 18 jier wurden. Lolke 

liet f 33,92 nei. As syn broer Foppe yn 1861 trout mei 

Antje Minzes Wijma stiet der by syn berop “van 

boerebedrijf”. Foppe kriget seis bern. De jongste soan 

neame se Wieberen, nei Foppe syn styfheit. Je moatte 

dêrút opmeitsje dat de ferhâlding tusken de beide 

mannen goed wie. As Foppe trout komt hy yn 

Sigerswâld te wenjen en letter wer yn Aldegea. It spul 

yn Aldegea koe wolris net rendabel west ha want 

Wieberen wurdt boer yn Drachten. 

Sa wie Wieberen Gerrits van der Hei op syn 41e al 

widner. Dat duorre net hiel lang want op 4 juny 1853 

trout hy mei Siebrigjen Tjipkes Siebes út Bakkefean. 

Wieberen is dan “landbouwer” yn Drachten. Siebrigjen 

wennet ek yn Drachten en is “van boerebedrijf”, 

miskien wol húshâldster by Wieberen. Fiif moanne 

letter wurdt de earste  

7.1 Gerrit Wieberens berne (18 okt. 1853), mar dit 

jonkje wurdt mar fjouwer moanne.  Hast twa jier letter 

(11 des. 1854) komt der wer in  

7.2 Gerrit Wieberens. Dizze Gerrit wurdt in jier en hy 

ferstert op syn jierdei (11 des. 1855).  

De trêde  

7.3 Gerrit Wieberens is fan 7 sept. 1856. Undertusken 

binne Wieberen en syn twadde frou Siebrigjen as 

“landbouwer” yn Lagedijke belâne. Der is net folle fan 

dizze Gerrit werom te finen. Guon stambeamen 

beweare dat hy yn 1941 noch yn Idaarderadiel wenne, 

mar dêr ha ik myn twivels by. Ik ha noch ien 

libbensteken fan Gerrit fûn. Dat wie yn it 

befolkingsregister fan Idaarderadiel. Dêr hat hy yn 

Wergea B57 wenne as boerefeint. Op 21 juny 1884 

wurdt hy útskreaun omdat hy emigrearret nei 

Amearika. Dêrnei kin ik him net werom fine. 

Yn Langedike wurdt  

7.4 Minke Wieberens (26 nov. 1857 -  13 mrt 1967) 

berne. Minke wurdt noch gjin tsien jier. Op 27 july 1858 

wurdt it spul yn Langedike (“vastgoed en levend vee”) 

ferkocht foar f 931. By de berte fan  

7.5 Tjipke Wieberens op 31 okt. 1863 wennet de 

famylje yn Zevenhuizen (Gr.), gemeente De Like. Dêr 

wie Wieberen landbouwer.  
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Oer Tjipke is noch te sizzen dat hy op 6 juny 1891 

troude mei Boukje Dijkstra fan Reduzum. Tjipke is 30 

en Boukje 34 jier. Tjipke syn mem Siebrich wurdt 

“schippersche” neamd, hja is dan al widdo. It is net 

ûnmooglik dat Siebrich by har soan Tjipke oan board 

wie as syn húshâldster. Boukje hie al in dochter, Yke 

(*23 april 1885). Dy wie al seis doe’t har mem troude 

mei Tjipke. Boukje har heit hie de lytse Yke oanjûn by 

de gemeente Idaarderadiel en der stiet opskreaun dat 

Boukje net troud wie. Hast tweintich jier letter wurdt 

Yke troch Tjipke en har mem erkend as dochter. De 

fraach bliuwt fansels oft Tjipke ek de genetyske heit 

wie.  

Tjipke wie skipper en kin bêst wol kunde hân ha oan 

Boukje mar it tal jierren tusken it trouwen fan Tjipke en 

Boukje  mei de berte fan Yke (6 jier) is eins te lang om 

dat oan te nimmen. Oars hie it ek net sa lange duorje 

hoecht om Yke as Tjipkes dochter te erkennen. Hy sil 

dat earst wol net wollen ha en dêrom moat je hast wol 

oannimme dat Yke in foar bern wie. Werom dan wol 

erkenne as eigen bern op 15 jannewaris 1901 as Yke 

hast 21 jier is? It antwurd is simpel: Yke trout goed 

fjirtjin dagen letter op 3 febrewaris 1906. Boukje en Yke 

sille der wol bot op oantrune ha dat Tjipke Yke erkenne 

soe as syn dochter foardat se ûnder de geboaden gie 

mei Jan Arends Bergstra, fan berop skipper, út 

Reduzum. 

Tjipke syn skip hie de namme “De Goede Verwachting”. 

Sokke nammen kamen mear foar. Tjipke waard op 21 

november 1923 feroardiele ta f 10 boete of 10 dagen 

sitte fanwegen mishanneling. Hy is stoarn op 23 

jannewaris 1945 (83 jier) yn Ljouwert. Syn ferstjerren 

waard oanjûn troch ien fan it Stadsverzorgingshuis yn 

Ljouwert. It waard ek wol in Earmhûs neamd yn de 

Haniasteech. Tjipke syn Boukje wie al stoarn. Tjipke en 

Boukje ha tegearre gjin bern mear krigen. Je krije it 

gefoel dat Tjipke wat yn iensumens stoarn is. 

.-. 

Wieberen en Aukje sille net lang yn Zevenhuizen wenne 

ha want op 10 jannewaris 1866 wurdt der in 

7-6 Auke Wieberens berne. Se wenje dan yn Nyegea en 

heit Wieberen is dan arbeider. Hy hat it net foar inoar 

hâlde kinnen en is boer ôf wurden. Mooglik is Auke 

neamd nei Wieberen syn mem Aukje. Hy wurdt net 

âlder as in jier (ɬ27 jannewaris 1867). In goed jier letter 

op 3 april 1868 komt der in  

7-7 Aukje Wieberens, neamd nei Wieberen syn mem. 

De húshâlding wennet noch yn Nyegea.  Wieberen is 

dan al 57 jier, hy is arbeider. Ek dit bern wurdt mar in 

goed jier (ɬ 27 jannewaris 1867). Dochs litte Wieberen 

en Siebrich it der net by sitte en bang om de namme 

nochris te brûken binne se ek net. As der op 3 april 1868 

wer in famke berne wurdt dan kriget dy ek wer de 

namme  

7-8 Aukje Wieberens. Dy hat wol goed sûn west want 

hja wurdt mar leafst 94 jier, trout mei Jan Geert van der 

Hoop en kriget fjouwer bern. As lêste bern komt  

7-9 Wietze Wieberens(* 23 nov. 1869 - ɬ 16 sept. 1967) 

op ‘e wrâld. Hy wurdt ek âld: 87 jier. Wietze is ek 

skipper mei domisylje yn Reduzum. Hy trout mei Koba 

van Dijk. Se krije fjouwer bern: Wieberen op 4 april 

1903, Gooitsen op 5 desimber 1904, Albertje op 13 

oktober 1911 en Siebe op 26 oktober 1912. 

Sa kin stelt wurde dat Wieberen Gerrits van der Hei mei 

syn twadde frou Siebrich Tjipkes tegearre njoggen bern 

krige dêr’t mar fjouwer fan grut wurden binne.  

6-2 Wietze Gerrits van der Hei (*13/7/1813-ƚ28/4/1883) 

Wietze wie de twadde soan fan Gerrit Wieberens van 

der Hei en Aukjen Wietzes de Jong. Hy is berne op 13 

july 1813. Heit Gerrit is dan noch fearskipper yn 

Aldegea. Wietse is boer en trout net. Hy komt faak yn 

de analen fan de notaris foar as keaper en ferkeaper 

fan ûnreplik guod. Wietze hat syn hiele libben fierder 

yn Nyegea wenne. It keapmans bloed sil hy wol urven 

ha fan syn heit Gerrit en ek syn oerpake Wieberen siet 

yn ‘e hannel. Wietse stoar op 28 april 1883, 67 jier en 

âldfeint. 

6-3 Tsjibbe Gerrits van der Hei (*24/8/1815-ƚ10/06/1847) 

Tsjibbe wurdt ek yn Aldegea berne. Heit Gerrit neamt 

himsels dan keapman. Hy tekenet mei Van der Hey. 

Tsjibbe trout mei Geeske Simens van Dijk út Ikkerwâld 

op 29 maaie 1841. Se sille inoar wol yn Eastermar 

troffen ha want Tsjibbe wie dêr “boerenknegt” en 

Geeske “dienstmeid”. As Tsjibbe in lytse Gerrit Tjibbes 

oanjout op 6 desimber 1841 tekenet hy mei Van der 

Heij. Hy is dan arbeider yn Eastermar. Dêrnei ferfarre 

se nei Droegeham dêr’t  op 8 novimber 1843 in lytse 

Simen berne wurdt.  

Blykber hie Tsjibbe dêr ek in stikje boulân dat hy op 22 

desimber 1842 kocht hie. Op 28 desimber 1844 

ferkeapet hy dit yn de herberch fan Harrit Bernstra by 
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opbod oan Jan Lieuwes Feenstra. It is perseel 390 en it 

leit wat achterút (sjoch reade fakje op ‘e kaart). Om der 

te kommen moast Tsjibbe oer in oar syn lân. Yn de akte 

stiet dat hy dêr rjocht fan reed hie. Opfallend is dat de 

landerijen yn dat part fan Droegeham yn 1832 hast 

allegearre yn hannen wiene fan Marinus van Vierssen, 

presidint fan de rjochtbank yn Ljouwert.  

It stikje boulân wurdt foar f 350 ferkocht en de earste 

termyn (de helte) moat op 1 maaie 1845 betelle wurde 

en de twadde op 1 maaie 1846. Der wurdt op 11 maaie 

1846 nochris in akte opmakke troch de notaris dêr’t 

definityf yn beskreaun wurdt dat itselde stikje boulân 

ferkocht wurdt oan de widdo Grietje Jetses Sikma, 

widdo fan Tjeerd Jannes Witteveen. Har soan Jan 

Tjeerds is har saakwaarnimmer. De kavel oan de 

eastkant wie al fan Witteveen. Blykber hat der in húske 

opstien want Tsjibbe moat dat ôfbrutsen en ôffierd ha 

foar 1 jannewaris 1847. Oant 1 novimber binne de 

“fruchten” op it lân fan Tsjibbe.  

It liket derop dat Tsjibbe-en-dy yn dat húske wennen. It 

moat wol in hiel simpel bousel west ha want yn 1832 

stiet der op de kavel gjin hûs. Nei jannewaris sil de 

famylje ferfearn wêze nei Nyegea. Dy simmer, op 9 juny 

1847 ferstjert Tsjibbe. Hy is noch mar 31 jier en as 

oantekening stiet der by dat hy arbeider is mei in 

sertifikaat fan ûnfermogen. Sa’n sertifikaat waard ôfjûn 

troch de boargemaster. It wie in bewiis dat de persoan 

net by steat wie om bygelyks de begraffeniskosten te 

beteljen. Tsjibbe waard faak ek “dagloner” neamd, wy 

soene sizze: los arbeider. Wy kinne der wol fan út gean 

dat it in protte earmoede wie by Tsjibbe en Geartsje. 

Dat waard mei feroarsake troch de lânboukrisis yn 

1845 en 1846. Yn dy beide jierren hie Nederlân bot te 

lijen fan de ierpelsykte, lykas yn Ierlân en Ingelân. Yn 

1846 kaam der nochris in tige drûge simmer oer hinne 

wêrtroch de rogge krap waard. Der wie in protte 

honger troch de krapte oan iten. Alles kaam tagelyk: 

mislearre rispingen fan granen, de al neamde 

ierpelsykte, in strange en lange winter, oerstreamingen 

yn de lege parten fan Fryslân en dêr kaam ek noch in 

mûzepleach oer hinne dy’t wat der noch wol groeide 

opfrieten. Hiel West-Europa hie der oan te lijen. Yn 

Ljouwert gie men oer op it útdielen fan iten. Yn stêden 

is krapte oan iten altyd noch wat slimmer as op it 

plattelân dêr’t ek noch wolris wat streupt wurde kin, 

mar dat wie ek nuodlik want de straffen foar it fangen 

fan in haske of in ein wiene strang. 

De need waard stadichoan grutter. Alden wisten net 

mear wat se har bern foar iten foar sette moasten en 

ûnder bern wie de stjerte grut. En dan rint it út ‘e 

klauwen. De need wurdt sa heech dat it earme part fan 

de befolking riedeleas wurdt.  

As se dan yn Harns hearre 

dat yn juny 1847 in skip 

ynladen wurdt mei de 

earste nije ierpels om yn 

Ingelân ferkocht te wurden 

brekt de pleuris út. It skip 

wurdt mei stiennen 

bekûgele en it hûs fan de 

boargemaster bestoarme. 

Keaplju wurdt iten 

ûntfytmanne. It folk komt 

yn opstân lykas as earder al 

yn Grins (mei fjouwer 

deaden troch plysjekûgels) 

en rillegau slacht it Harnzer oproer oer op Ljouwert. It 

is it begjin fan wat yn de skiednisboeken it 

“broodoproer” neamd wurdt. Rûnom wurde winkels 

plondere en de gouverneur (no:kommissaris)  Maunts 

Pico Diederik baron van Sytzama komt fuort werom út 

Harns dêr’t hy it oproer de kop yndrukke woe.  
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In sikere Fonger de Haan, tabakshanneler op de 

Nieuwbuurt yn Ljouwert, hat opskreaun wat er doe op 

strjitte seach. Hy beskriuwt hoe’t it folk yn grutte 

kloften de strjitten besetten. De winkellju waarden 

ûnder druk setten om iten te jaan. Wa’t dat wegere koe 

der op rekkenje dat syn ruten oan diggels giene. De 

gûverneur besiket de minsken te bewegen om nei hûs 

te gean mar hy kriget it net foar inoar. Dan beslút hy 

om de milysje yn te setten. Soldaten út de kazerne 

meitsje de oproerplysje kompleet. Ljouwert wie in 

garnizoensstêd mei in eigen kazerne. 

 

Der falt in skot en der wurde minsken rekke. Foar ien is 

dit in deadlik skot. De kûgel  giet by in sikere Deutscher 

troch it rút en hy ferspilet in ear en in bakkeburd. De 

gûverneur lit de klokken liede en omroppe dat der op 

strjitte net mear as 5 minsken by elkoar stean meie. Der 

wurdt in jûnsklok ynsteld. It folk lûkt him der net folle 

fan oan en it oproer giet noch in hiele middei en jûn 

troch. 

De oare deis begjint it op ‘e nij as der troch trije Ingelske 

keaplju kij kocht wurde op de freedsmerk om nei 

Ingelân  te stjoeren. De mannen wurde bedrige en 

naaie út. Se flechtsje yn it hûs fan grutter Jentsje 

Wibrandi. Wibrandi syn ruten sneuvelje, ek al omdat hy 

op in minne namme lei. Hy ferkocht syn hannel tsjin 

woekerprizen nei Ingelân wylst it folk syn djoere iten 

net betelje koe. Fonger merkt op dat it “grauw” syn 

“weldoeners” no bestiel en “zij hebben nimmer hun 

dankbaarheid getoond” doe’t se holpen waarden troch 

har woldwaners. Jûns giet it folk by de doarren fan de 

riken lâns en easket jild om iten te keapjen. “Een bewijs 

hoedanig de brutaliteit was want de honger was 

immers al eerder gestild onder welke dekmantel was 

het oproer aangevangen geworden”, merkt Fonger op. 

Hy skynt net betinke te kinnen dat de minsken de 

kommende tiid ek ite moatte en hoe djip de ellinde is 

en hoe grut de haat tsjin de riken wie. Fonger neamt 

syn beleagers it “schuim der natie”. As hy de sneons 

mei syn frou troch de Grutte Tsjerkestrjitte kuiert 

sjocht hy oeral stikkene ruten dy’t tichttimmere binne.  

De boargemaster stelt in boargerwacht yn. In pear 

hûndert man rinne nachts troch de strjitten fan 

Ljouwert, bewapene mei gewearen. Ek Fonger en syn 

soan binne fan de partij. Stadichoan ferrint it oproer en 

begjint it “gewoane” libben wer. De boargers sette nije 

ruten en pakke har saken wer op en it earmoedige folk 

moat troch alle wurkleazens wer de hân ophâlde en 

tankber wêze as se wat iten taskood krije.  

Yn dizze roerige juny moanne fan 1847 ferstjert Tjibbe 

yn Nyegea. Is it fan de honger of fan de cholera of in 

oare sykte? Wy sille it net witte, mar dat hy net in 

maklik libben hân hat kinne wy hast wol wis fan wêze. 

6-4 Jannes Gerrits  van der Heide (1818-1899) wie de 

fjirde soan fan Gerrit Wieberens van der Hei en Aukjen 

Wietzes de Jong. Jannes trout as hy 32 jier is mei Akke 

Simons Baarda. Jannes is dan “boerenknecht” yn 

Abbegea. De 24 jierrige Akke is tsjinstfaam yn Abbegea.  

Akke har heit Simon Baarda is boer yn Easthim. Sa te 

sjen is Jannes better út as syn broer Tjibbe. 

Op 12 april 1871 keapet Jannes ûnreplik goed yn 

Nyegea dat troch syn bruorren ferkocht wurdt. Jannes 

betellet f 475 en syn broer Wietse keapet in oar part 

foar f 625. It grutste part giet foar f 3000 nei in sikere 

Fokke Westra. It sil wol de erfenis wêze fan heit Gerrit 

dy’t in pear jier earder ferstoarn is. Jannes wennet dan 

yn Easthim dêr’t syn skoanâlden ek wennen. It jier 

dêrop ferkeapet hy foar deselde f 475 syn besittingen 

yn Nyegea wer troch oan Jacob Weima. Jannes wennet 

dan noch yn Easthim.  

As yn septimber 1873 de ynventaris opmakke wurde 

moat nei it ferstjerren fan Jannes syn skoanheit wurdt 

Jannes neamd as “koemelker” yn Snits. 

Op 28 septimber 1875 lit Jannes syn frou Akke in 

testamint opmeitsje by de notaris yn Drylts. Ik ha de 

akte net sjoen. Blykber wie der wol besit oars soe der 

gjin akte makke wêze. By in boelskieding op 25 april 

1891 wennet Jannes yn Loaiïngea ûnder Snits. OP 8 

augustus 1899 ferstjert Jannes yn Snits (zonder 

beroep), 81 jier âld. Akke libbet dan noch. Ik bin gjin 

bern fan Jannes en Akke tsjinkommen. Jannes stiet yn   

de boeken as Van der Hei en as Van der Hey. Dat 

makket it sykjen wolris lestich. 
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6-5 Albert Gerrits van der Hei (*6/5/1820-ƚ1893) is de 

fiifde soan fan Gerrit Wieberens van der Hei en Aukjen 

Wietzes de Jong. Albert hat lang om in frou socht. Doe’t 

hy 35 jier wie smiet hy de lapen gear mei Grietje 

Kornelis Sikkema fan Sumar op 10 maaie 1855. Albert 

wie lânbouwer yn Aldegea. Hy komt faak foar yn de 

notariële akten omdat er aardich hannelet yn lân, 

huzen mar ek yn hout. Oft de hannel net folle opsmiten 

hat is net hielendal dúdlik want by syn ferstjerren 

wurdt hy as arbeider opskreaun. Fjouwer jier dêrfoar 

hie hy noch in hûs mei hiem yn Aldegea ferkocht foar f 

1200. 

Opfallend is fierder noch dat hy mar hiel koart widner 

wie. Syn frou Grietje ferstoar op 11 jannewaris 1893 en 

Albert alve dagen letter op 22 jannewaris 1893. Grietje 

waard 68 jier en Albert 72. Doe foel my ek op dat de 

twa jier jongere broer Sietze (6-6 hjirûnder) trije wiken 

nei Albert ferstoar. Je soenen hast tinke dat der in 

besmetlike sykte yn de famylje siet.  

Ek by Albert en Grietje ha ik gjin bern fine kinnen.  

6-6 Sietze Gerrit van der Hei (9/11/1822-13/2/1893). Soan 

nûmer seis is Sietze. Sietze wie ek boer yn Nyegea. Hy 

trout op 8 desimber 1866 mei Hinke Hanzes Geerstma. 

Sietze is dan al 44 jier en Hinke 25. It liket der op dat 

Sietze en Albert lang by mem yn ‘e hûs bleaun binne. 

Trije moannen nei har trouwen op 9 febrewaris 1867 

wurdt der in lytse Akke berne. Dit famke moat wol 

neamd wêze nei Sietze syn mem want Hinke har mem 

hjitte Tsjitske. Sietze syn mem Aukje waard wol faker 

Akke neamd. As dizze Akke letter trout mei Sytze Aukes 

Hemrica binne har âlders al stoarn. Hinke wurdt net 

âld. Op 26 maart 1875 ferstjert se, 33 jier âld. Mear 

bern binne der tink ik net kommen as dat iene famke.  

Sietze sit ek wat yn hannel. Beide bruorren (Abert en 

Sietze) ha obligaasjes nommen en faak keapje en 

ferkeapje se lân en huzen.  

Op 22 augustus 1871 moat der in boelskieding plakhân 

ha. Hoe’t it krekt sit bin ik noch net achter want de akte 

is net digitalisearre. Der stiet yn dat Sietze syn broer 

Wietse in hûs en lân keapet út de bûdel foar  f 4903. 

Hjir wurdt ek widdo Lolkjen Jelmers Hiemstra fan 

Rauwerd neamd. Sy hie troud west mei Gerrit Tjibbes 

van der Hey. Tjibbe wie de broer fan Wietse en Sietse 

(hjir boppe beskreaun) en al jong stoarn. As dan Tjibbe 

syn soan Gerrit ek jong ferstjert helpe Wietse en Sietse 

mei om de saak te regeljen. Dizze Gerrit dy’t stoarn is 

yn jannewaris 1871 wie skipper en is yn Stienwyk op it 

skip ferstoarn oan de stjerakte te sjen. Syn frou Lolkjen 

Jelmers Hiemstra wie ek in dochter fan in skipper út 

Reduzum. Sy hie foar Tsjibbe troud west mei Leendert 

Annes Hoekstra (∞ 19 jannewaris 1856). Lolkjen wie 

doe 17 jier. Se kriget in dochter Minke op 23 jannewaris 

1857 op it skip berne en Grietje op 17 maart 1858. 

Leendert ferstjert op 1 augustus 1866. In jier letter op 

18 augustus 1867 trout se mei Tsjibbe Gerrits van der 

Hei  en nei Gerrit (ɬ 6 jann. 1871) trout se foar de tredde 

kear mei Pieter Martens de Vries (∞ 25 novimber 

1871). Har heit en alle mannen dêr’t se mei troud west 

hat wiene skipper. By alle trije manlju hie se bern. By 

de lêste man trije wêrfan twa jonkjes (Martinus) as 

lytse bern stoarn binne. 

Sietse en syn broer Wietse binne yn 1872 wakker oant 

hanneljen. Blykber wurdt der út de neilittenskip fan har 

heit Gerrit wer wat ferkocht troch de famylje oan Sietse 

en Wietse: “een deel van huis, erf, tuin en land, bedrag: 

koopsom f 1633”. Ek foar dizze akte moat ik nei 

Tresoar. Dan mar sûnder. De ferkeapers binne: Albert, 

Wieberen, Jannes, Yke Gerrits en de beide bern fan de 

ferstoarne Tjibbe: Akke Tjibbes en Simon Tjibbes. Yke 

Gerrits koe ik earst net thúsbringe. Tjipke hie wol in 

dochter (letter erkend) mei de namme Yke mar dan hie 

it Yke Tjipkes wêze moaten. Boppedat dizze Yke is krekt 

yn 1885 berne, fjirtjin jier nei dat de akte dêr’t it hjir oer 

giet opsteld is.  It is ek net dúdlik oft dizze Yke in man 

of in frou is. Sa bleau der foarearst in riedseltsje oer. Of 

it soe wêze moatte dat it in skriuwfout is en dat Yke eins 

Ybe wêze moat. Omdat de akte noch net digitalisearre 

wie, tenminste net op Alle Friezen stie, ha ik him yn 

Tresoar opfrege. Hjirûnder in fragmintsje út de akte 

dêr’t Yke neamd wurdt. Ik ha in melding dien by Tresoar 

en hja de flater ferbettere op Alle Friezen. 
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By 4 stiet Yke, mar dat wie net de bedoeling fan de 

skriuwer. As je de twadde letter ferlykje mei yn deselde 

sin de tredde letter yn it wurd arbeider dan blykt dat de 

skriuwer de b skriuwt dy’t in protte hat fan in k. Dêrmei 

is it riedsel oplost. By it fermelden yn Alle Friezen waard 

begryplikerwize de twadde letter yn Ybe oansjoen foar 

in k. Dit past goed yn it rychje bern fan Gerrit 

Wieberens van der Hei, de jongste soan is Ybe of Iebe 

en net Yke. 

Werom nei Sietse Gerrits van der Hey (of: Hei). Yn de 

hjerst fan 1883 ferkeapet er hûs en lân yn Nyegea 

opteld mei in wearde fan in lytse f 6.000. Hy wie doe 61 

jier. Soe er doe al rinteniere kinnen ha? Ik bin mar ien 

dochter tsjin kommen en dy troude in jier nei’t Sietse 

stoarn wie. It is net ûnmooglik dat hy de buorkerij 

ferkocht hat by gebrek oan opfolging. 

6-7 Popke Gerrits van der Hei (1825-1864) is de sânde 

soan fan Gerrit en Aukje. Oer Popke is neat te finen. Hy 

is net troud west as er op 39 jierrige âldens ferstjert. Hy 

hat ek gjin berop. Je krije hast de yndruk dat hy noch by 

syn âlders wenne. Dy libje beide noch as Popke 

ferstjert. It is net ûnmooglik dat der wat oan Popke 

mankearre. 

6-8 Iebe Gerrits van der Hei 

Iebe, de jongste soan fan Gerrit en Aukje, waard berne 

op 14 sept. 1828 yn Nyegea. Syn namme waard per 

ûngelok foar Yke oansjoen. Hy is de pake fan myn eigen 

pake Iebe Bergsma. Yn it genealogysk jargon hjit dat 

myn betoerpake. Iebe syn heit Gerrit wie huisman 

(=boer) doe’t Iebe oanjûn waard. Hy die oanjefte mei 

de tsjûgen Jelle Tjeerds Stellman en Hedzer Sakes 

Veenstra, beide keapman yn Drachten. 

Op 16 maaie 1857 trout Iebe Gerrits mei Hiltje Kornelis 

Sikkema fan Sumar. Hy is dan 28 jier en sy 21. Hiltje is 

in suster fan Grietje de frou fan Albert Gerrits van der 

Hei, de broer fan Iebe. Dûbele famylje dus. Hiltsje wie 

12 jier jonger as har suster Grietje. Iebe wennet dan 

noch thús omdat der yn de akte stiet “van 

boerebedrijf”. Allinne heit Gerrit is by de trouwerij 

oanwêzich en jout tastimming. Mem is der net by mar 

der stiet “dat die (ynstimming JvdB) der moeder is 

gevraagd”. Ek Hiltje har heit is allinne oanwêzich, mem 

jout tastimming. Hiltje har heit, Kornelis Pieters 

Sikkema is “landbouwer” yn Sumar. As tsjûgen wiene 

fjouwer frjemden oanwêzich: in klerk fan it 

gemeentehûs, in skuonmakker, in fjildwachter en in 

keapman. Allegearre wennen se yn Burgum, dêr’t de 

trouwerij plak hie. Iebe hat it skriuwen mar amper 

ûnder de knibbel. 

Op 12 maaie 1863 wenje Iebe en Hiltje yn Garyp. In jier 

letter ferhúzje se nei Sumar (yn it befolkingsregister 

stiet Garyp, mar dat sil wol in fersin fan de amtner 

wêze, want yn 1866 stiet dat se op 12 maaie 1864 nei 

Sumar kommen wiene). Der binne dan trije bern: Aukje 

(Akke stiet yn it register), Antje en Geertje. Iebe is 

arbeider en se binne Ned. Herfoarme. As se yn 

Smellingerlân ynskreaun steane yn 1857 stiet der dat 

se Chr. Afgesch. binne. Se hearden dus op in bepaald 

stuit bij de Ofskieding (Grifformearden). 

Op 7 juny 1858 wie it earste famke berne:  

7-10 Aukje Iebes (1858-1893). De n achter Aukje, dy’t 

der by har beppe noch achter stie, is fuort. Iebe en 

Hiltje wenje dan yn Garyp dêr’t Iebe arbeider  is.  

Op 10 july 1860 folget 

7-11 Antje Iebes ek berne yn Garyp. Antje is de mem 

fan ús pake Iebe Bergsma dêr’t wy it ferhaal mei begûn 

binne en dus myn oerbeppe. Iebe is yn 1860 

“landbouwer” yn Garyp. De trêde dochter  

7-12 Geertje Iebes wurdt op 29 maaie 1863 berne yn 

Sumar. Iebe is dan wer arbeider. De amtner skriuwt net 

Iebe mar Ybe. Wer fjouwer jier letter (24 novimber 

1867) komt de fjirde dochter:  

III-13 Joukje Iebes. Iebe syn namme is no wol wer goed 

skreaun mar op it gemeentehûs yn Drachten meitsje se 

fan Hiltje in Hielkje. Net goed ferstien? Iebe koe it 

amper lêze en hat it sa mar litten. Undertusken wie de 

famylje ferhuze nei Nyegea, mar dat kin ek De Tike 

wêze. Iebe is dan arbeider. Op 13 desimber 1871 komt 

der dan dochs noch in jonge:  
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7-14 Gerrit Iebes, neamd nei Iebe syn heit. De 

húshâlding wennet noch ûnder Nyegea en Iebe is noch 

arbeider. Dan komt der wer in famke op 12 july 1876:  

7-15 Korneliske Iebes. Der stiet noch hieltyd by: 

arbeider yn Nyegea. En sa binne der dus 6 bern yn de 

húshâlding fan Iebe en Hiltje. 

Iebe Gerrits van der Hei ferstjert op 16 jannewaris 1892 

yn Nyegea en is dan noch arbeider. Sechstjin jier letter 

(1 aug 1908) ferstjert Hiltje Kornelis Sikkema.  

Beppe Antsje (7-11) en pake Aan trouwe  

De earste fan de bern fan Iebe en Hiltje dy’t trout, is 

Ant(s)je (*10 july 1860)  mei Aan Akkes Bergsma (*19 

febrewaris 1854) op 14 maaie 1881. Beide binne se yn 

Garyp berne.  

Yn de trouakte fan Aan en Antsje stiet by pake Aan wat 

frjemds:  “…………. meerderjarige (zoon van zegge) 

natuurlijke niet erkende zoon van Akke Aans Bergsma, 

arbeidster….” (sjoch de kopy fan in stikje fan de akte). 

Je moatte der wol út opmeitsje dat Akke har soan net 

as har bern erkend hat. Se jout ek gjin tastimming foar 

it houlik en is der ek net by oanwêzich. Dat hoecht 

fansels net omdat Aan âlder is as 23 jier en dus 

mearderjierrich. Antsje har mem is der ek net by en 

jout har man mei dat se gjin beswier hat. Trouwen wie 

doe net in grut feest mar in needsaaklike hanneling: je 

moasten no ien kear nei it gemeentehûs omdat 

Napoleon dat eartiids sa ferordinearre hie. Ut oare 

registraasjes yn de boargerlike stân docht bliken dat 

Aan opgroeid is by syn pake en beppe. Mei har hat hy 

yn Warten en yn Sumar (De Tike?) wenne. Mem Akke 

wennet dan yn Aldegea en doe’t sy troude mei Teake 

Freerks van der Wal (16 aug 1862) hat se Aan ek net by 

har yn ‘e hûs nommen en is hy by syn pake en beppe 

bleaun. 

Nei har trouwen wenje Aan en Antsje earst ek yn Garyp. 

Dêr wurde berne: 

8-1 Evert Aans Bergsma (*21 febrewaris 1883 - ɬ 14 

maart 1979), 

8-2 Iebe Aans Bergsma (*23 maart 1884 - ɬ 2 des. 1975, 

ús pake Iebe). Wêr se krekt wenne ha is net bekend.  

Dan moatte se nei Sumar ferfearn wêze want  

8-3 Akke Aans Bergsma (*20 maart 1886-ɬ10 

jannewaris 1962) en de earste 

8-4 Hilke Aans Bergsma (*5 augustus 1888-ɬ5 juny 

1895) wurde yn Sumar berne. Dizze Hilke ferstjert as hy 

hast 7 jier is. De oare bern  

8-5 Taeke Aans Bergsma (* 3 septimber 1891- ɬ7 

augustus 1933),  

8-6 Gerrit Aans Bergsma (*8 augustus 1894 - ɬ ?),  

8-7 in dea berntsje (14 jannewaris 1898),  

8-8 Hiltsje Aans Bergsma (12 desimber 1898 - ɬ 9 juny 

1973) en de twadde  

8-9 Hilke Aans Bergsma (25 juny 1902 - ɬ 13 des. 1976) 

binne allegearre yn Nyegea berne, dat kin wolris op De 

Tike west ha want De Tike wie noch net in selsstannich 

doarp. Aan en Antsje ha hiel lang wenne oan de 

Harmsreed op De Tike yn it platte húske. 

Aan en Antsje ha Aan syn mem Akke dus wol ferneamd. 

Dat “niet erkende zoon” hat der net ta laat dat Aan syn 

mem oersloech by it ferneamen. Je soene wol graach 

witte wolle hoe’t se mei inoar omgiene mar wy kin it 

har net mear freegje en der waard yn de famylje net 

oer praat.   

De neamde Akke, de suster fan pake Iebe, waard 

Akkemoui neamd. Se wenne oan de  Joute van der 

Meerweg dêr’t dy de Sintrale As krúst. Miskien wie it 

nr. 3 wol. Yn elk gefal heucht my in stikje woeste grûn  

(heech fean) dêr’t ik graach boarte as mem by 
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Akkemuoi op besite wie doe’t wy yn Sumar oan de 

Polderdyk wennen. 

Der binne gelokkich in pear foto’s bewarre fan Aan en 

Antsje en ien fan har beppesizzers, in dochter fan pake 

Iebe Aans Bergsma, Frouk de Boer-Bergsma (ús tante 

Frouk) fertelt oer Aan en Antsje it folgjende: “Pake Aan 

en Antsje-Beppe hawwe altyd wenne, salang it my 

heuge mei, oan de Harmsreed yn in moai âld wâldhúske 

hjir op De Tike. Pake, in lyts mantsje, koe krekt ûnder de 

efterdoar troch. Beppe in grut minske sil dêr faaks mear 

muoite mei hân ha, mar soks wende fansels. 

Om mar mei Pake te begjinnen, dat wie krekt as ús heit 

(Iebe Aans Bergsma) en ús broer Aan in fjildman. 

Aaisykje en jeie, dat wie syn libben. Hy moat yn alles 

tige betûft west ha, mar nuver wie it, hy koe noch net in 

hin de kop ôfslaan. Dan wie beppe oars. Dy draaide dêr 

de hân der net foar om. In swier, mar tefreden libben 

ha de beide minsken hân. 

Dat Aan en Antsje goed by de tiid wiene die wol bliken 

doe’t pake op syn 65e jier it fytsen noch learde! Sieten 

wy as bern yn skoalle en der wie ien dy’t pake fytsen 

seach, dan wie it: ‘sjoch master âlde Aan op ‘e fyts’. Dan 

rûsden wy allegearre oerein om dat grut wûnder te 

sjen. Soks koe yn dy tiid noch. 

Pake wie 84 en beppe 75 jier doe’t hja ferstoarn binne. 

Beppe wie in minske sa skjin en himmel dat elk der oer 

de flier kaam. Sa fertelde heit (Iebe Aans, jvdb) dat âlde 

Jan postrinner dêr altyd in bakje kofje dronk. Doe’t der 

op in moarn kaam wie beppe net yn ‘e hûs. Doe’t hy der 

al in skoftke sitten hie kaam se noch net opdaagjen. Jan 

nei bûten ta en doe seach er har by de dobbe 

omskarreljen. Hy rôp: “Antsje, komst ek yn ‘e hûs? Ik ha 

de kofje al brún”. It wie beppe mar min nei it sin dat it 

spul net klear stie. 

Beppe wie net bang útfallen. Doe se alris murken hie 

dat der stadichoan pykjes weirekken wist se dat der wat 

oan ’e hân wie en paste se goed op hoe ’t soks koe. Doe 

trappearre se de kat mei in pykje yn ‘e bek. Se boarge 

doe net lang en hat de kat daliks fersûpt. Doe ’t pake 

thús kaam fertelde se dat se de pykjesdief  krigen hie en 

‘ik ha mei him ôfrekkene’ sei se koart…. Pake die it 

swijen derta. 

Ek wiene hja de earsten op ‘e Tike dy’t radio hiene. 

Omke Hylke, de jongste soan wie sa’n nifelder en hie 
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soks foar har klearmakke. Dat hja sa in preek hearre 

koene fûnen hja it moaiste”.  

(Dit ferhaal is ferteld op in famyljereüny fan de pake en beppesizzers 

fan Iebe Bergsma en Sjoerdtsje Rinsema troch harren op ien nei 
jongste dochter Froukje de Boer-Bergsma. It is ferskynd yn 
Weromsjoch nr. 3 fan de Histoaryske Kring De Tike. Hilke wenne 

letter yn Emmeloord en wie klokmakke). Hilke hie al in auto (B-

10314) yn 1926. 

Wat mear oer de bern fan Aan en Antsje 

Krapoan in jier neidat Aan en Antsje troud wiene  wurdt 

Evert Aans Bergsma (8-1) (*26 febrewaris 1882) berne. 

De baakster jout it jonkje oan omdat heit fanwegen syn 

wurk net oanwêzich is. By it twadde bern, Iebe, bart 

itselde. Evert koe net nei syn pake fan heit syn kant 

neamd wurde omdat Aan syn heit (offisjeel) net bekend 

wie. Aan wie mei syn omke Evert opgroeid, eins as 

jongste bern yn de húshâlding fan syn pake en beppe 

(Arend/Aan Jans Bogemaker/Bergsma en Maaike 

Lieuwes Kooistra). De kâns is grut dat hy nei syn omke 

Evert neamd is en sa bleau de namme fan Evert Jans 

Bogemaker út de 18e iuw dochs noch yn de famylje. Wy 

neamden dizze âldste broer fan pake Iebe letter Evert-

om. 

Yn myn ûnthâld wie Evert-om in wat gemoedliker man 

as ús pake Iebe. Beide bruorren hiene net lang nei 

skoalle west. Yn de fjirde of fiifde klasse wiene se al fan 

skoalle helle om te wurkjen. Dochs wiene se beide goed 

by de tiid. Benammen Evert spile in tige wichtige rol yn 

it Lânarbeidersbûn.  

Yn oktober 1975 (Lc) stie der in artikel oer Evert 

Bergsma yn Fries Mozaïek. Evert wie doe 93 en seach 

werom op syn lange libben. Syn konklúzje wie: “De 

minsken wiene earder better as no. It is no oeral sa’n 

ynhalige saak, se ha neat mear foar inoar oer”. Evert 

relativearret dat ek wol wat troch te sizzen dat hy 

miskien wat te somber is troch syn âldens, mar dochs 

wol hy kwyt dat de materiële foarútgong net yn alle 

opsichten in segen is. Neffens him wiene de minsken 

earder tefredener as no. Men wie earder ree om in oar 

te helpen as de need oan ‘e man kaam.  

Evert wie berne yn Garyp en kaam yn 1915 nei De Tike 

en hy neamde himsels in echte Tykster. Dat wie de tiid 

dat der noch hiel wat minsken yn spitketen wennen. Al 

rillegau feroare dat. Earst waarden de houten gevels 

ferfongen troch stiennen muorren en letter waarden 

de spitketen “Onbewoonbaar” ferklearre en kamen der 

bettere huzen foar yn it plak. Drank spile doe in 

ferwoastjende rol yn in protte libbens. Evert neamt as 

foarbyld in sikere Folkert Haarsma dy’t it as keapman 

goed foar inoar hie en yn in kreas hûs wenne. De drank 

soarge der foar dat hy yn in spitkeet belâne.  

Evert hat syn hiele libben los arbeider west, by de boer 

en los grûnwurk. Lykas syn broer Iebe woe er him net 

fêst ferhiere. Hy woe baas oer syn eigen libben wêze. 

No soe er ZZP-er wêze. Dochs moast der hurd wurke 

wurde foar in bytsje lean. As in boer him net oan de 

ôfspraak fan it ôfprate lean hâlde dan sette Evert de 

skeppe del en gie nei hûs. “Hy koe it wol betelje, mar 

hy woe net fan it jild ôf. Dat wie meastal sa mei dy 

grouwe boeren”.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi77eS738XfAhVLUlAKHcdWDFQQjRx6BAgBEAQ&url=http://bijekoer.nl/wp-content/uploads/2017/02/Twa-famyljes-ien-namme.pdf&psig=AOvVaw1onOAoKsXLqa3Y5EpDlCFk&ust=1546197138646656
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Ien kear siet der foar Evert in kwartsje tusken de 

dûbeltsjes. Foar fiif ryksdaalders hie hy in put hekkeljen 

oannaam by in boer. Evert begûn moarns om njoggen 

oere en om trije oere hie hy de put der út en koe hy de 

f 12,50 yn ûntfangst nimme. Dat wylst in gewoan 

deihier f 1 wie. Mar it jild streamde net altyd sa binnen. 

Echte honger hat Evert net kinnen. Dat kaam mei 

omdat elk wol in túntsje hie dêr’t jirpels en griente op 

ferboud wurde koe.  By’t hjerst koe dat miel oanfolle 

wurde troch wat Evert mei it jeien thúsbrocht. Hazzen 

en einen giene nei de poelier De Jong yn Ljouwert. De 

gûne dy’t in ein opbrocht wie sûnde om dy sels op te 

iten. Meastal iet de famylje sels in ielreager of in 

reiddomp. Dat wiene net de lekkerste hapkes. As der in 

ein of hazze te bot skansearre wie dan waard dy ek sels 

opiten. 

Evert wie ien fan de oprjochters fan de Nederlandse 

Christelijke Landarbeiders Bond fan Tike-Pein-Nijegea. 

Hy hat tsientallen jierren yn it bestjoer sitten. Evert 

woe wat dwaan foar de boere-arbeider, dy’t faak wol 

plichten mar gjin rjochten hiene. Hiel faak wiene der 

konflikten om it lean, de frije dagen, de wurktiden of de 

húsfêsting. Mei in oar bestjoerslid gie Evert der dan op 

ôf om de boer syn ferplichtingen nei komme te litten. 

As dat net slagge dan waard it haadbestjoer 

ynskeakele. In hiel inkelde kear moast der dochs in 

advokaat oan te pas komme. Neffens Evert wiene de 

grouste boeren de minsken dy’t de measte problemen 

joegen. Net by alle boeren wie Evert wolkom. Se fûnen 

him te mûnich. Der wiene boeren dy’t har arbeiders 

ferbeanen om lid fan de Bond (it Bûn) te wurden. Dan 

hiene se dochs in ferkearden oan Evert. “Op dat punt is 

der wol wat ferbettere”, seit Evert tsjin de sjoernalist.  

De Bond wie in learsum plak foar Evert. Nei de legere 

skoalle gie hy noch wol nei de jûnsskoalle mar it measte 

stuts hy op fan it fakbûnswurk.3 

Oer ús eigen pake Iebe (8-2) skriuw ik op in oar plak 

noch wolris. 

Nei Iebe kaam der in famke yn de húshâlding fan Aan 

en Antsje: Akke (8-3) (*20 maart 1886 – ƚ10 jann. 

1962). De ferhâlding mei de mem fan Aan sil dochs net 

sa fersteurd west ha dat hja net ferneamd wurde koe, 

ek al wie Aan net by har opgroeid. Akke troude op 21 

maaie 1910 mei Tjeerd Uitzes (Oetzes) van der Iest 

(*23 aug. 1882 – ƚ1 okt. 1951). Wat my opfoel is dat 

 
3 It boppesteande is ûntliend oan it neamde artikel yn Frysk Mozaïek yn de 
LC fa okt. 1975. 

Akke doe’t se yn 1907 “dienstbode” wie yn Sumar 

registrearre waard as “Ned. Herv”. It soe wolris in fersin 

wêze kinne want as se yn 1910 wer registrearre wurdt 

is se “Ger.”. Akke en Tjeerd binne dan al troud en hy 

stiet te boek as “Chr. Ger.”. Har âldste jonkje Uitze (*14 

maaie 1911) is ek Ger. Mear bern ha ik net fûn, útsein 

in dea famke op 15 april 1926. 

 

Yn 1888 wurdt der in jonkje Hilke (8-4) berne by Anne 

en Antsje. Hy wurdt mar 7 jier. Der is my fierder neat 

oer dit bern bekend. It is net te bewizen mar de kâns is 

grut dat Hilke neamd is nei Antsje har mem Hiltsje. Nei 

twa jonges (Evert en Iebe) en in famke Akke) wie it no 

de beurt oan Antsje har mem. 

 

Taeke (8-5) is it 5e bern fan Aan en Antsje. Taeke troude 

op 25 jul 1914 mei wat ús mem dan mei in protte 

respekt Joukje-muoi neamde. It is it jier dat de 1e 

Wrâldoarloch útbruts.  

 

Taeke wie arbeider op De Tike. Der kaam in hiel rychje 

bern: Aan (trout mei Aaltje 

Bosma), Minke (tr. Anne 

Wobbes), Jelle (tr. Sjouk 

Hoekstra), Evert (trout mei 

Anna), Linze (tr. Tine), Ybe 

(tr. Shirley Hoogeveen), 

Johannes (wurdt mar 7 

moanne), Antje (tr. 

Hendrik Vaartjes).  

 

As Taeke 41 jier is ferstjert 

hy. Joukje bliuwt mei in 
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grutte húshâlding achter. Fjouwer jier letter (1937) 

trout se foar de twadde kear mei Roel Jongsma. 

Tegearre krije se noch in jonkje Geart dy’t ek mar 21 

jier wurdt. Foar de oarloch wolle Roel en Joukje wol 

emigrearje nei Noard-Amearika. It is midden yn de 

krisisjierren en in protte minsken sitte sûnder wurk. In 

protte bedarje yn de wurkferskaffing, útfûn troch de 

polityk om minsken oan it wurk te hâlden tsjin in 

hongerleantsje. Wa’t dêr net te plak koe waard 

wurkleas en moast stimpelje, ien kear yn de wike in 

stimpeltsje helje. Sa binne der troch de wurkferskaffing 

û.o. it Knillesdjip om de doarpen hinne oanlein 

(Koatstertille, Burgum, Twellegea).  

Of stimpelje 

 

Hoe sille alle bern fan Joukje oan wurk komme yn de 

krisistiid? oan it wurk komme? In protte minsken 

sjogge gjin takomst yn Nederlân en wolle wol nei de 

Nije Wrâld. Sa tinke Roel en Joukje der ek oer.  As der 

al bern fan har emigrearje binne wolle Roel en Joukje 

nei de oarloch ek wol emigrearje mar se komme net 

troch de keuring en moatte op’e Susterwei bliuwe (wy 

seine Skieding, neamd nei de grins fan Smellingerlân en 

Tytsjerksteradiel). Doe seach men it ôfskied as 

definityf. Je soene inoar nea wer sjen. Joukje hat letter 

doe’t se foar de twadde kear widdo wie wol by har bern 

op besite west yn Kanada. 

Yn Weromsjoch 13 (it Histoarysk Tydskrift fan De Tike) 

stiet in ferhaal oer dizze famylje. Dêr stiet yn beskreaun 

dat it emigraasjefirus ek de bern fan Joukje en Roel 

oanstutsen hat. Nei de oarloch beslút dochter Hinke, 

troud mei Anne Wobbes, mei fiif bern de dobbe oer te 

stekken, lykas se dat yndertiid neamden. Twa suster 

fan Anne, Grietje en Wikje, geane deselde wei mei de 

húshâldingen. In pear moanne letter geane ek de noch 

frijgeselle soannen Ybe en Linze har efternei. De âldste 

soan Aan bliuwt yn Nederlân, mar yn 1948 geane soan 

Jelle mei syn frou Sjouk ek nei Kanada. Hindrik en Antje 

bliuwe yn Fryslân. 

 

Iebe en Linze giene as frijgesellen 

nei Kanada en trouden dêr mei 

fammen fan Fryske komôf. Oer 

Ybe stiet op ynternet in yn 

memoriam doe’t hy yn april 2018 

ferstoarn is. Hy is stoarn yn it 

sikehûs yn Simcoe (Ontario). 

https://simcoereformer.remembering.ca/obituary/ibe

-bergsma-1073363256.   

 

Der wenje no hiel wat neikommelingen fan Taeke en 

Joukje yn Kanada, benammen yn de omkriten fan 

Ontario. 

 

Nei Taeke komt der in Gerrit (8-6) by Aan en Antje 

Bergsma. Hy trout mei Tjeerdje Jans van Dijk. Foar sa 

fier ik neigean kin krigen se fjouwer bern: Trijntje(Tiny), 

Aan, Tjeerd en Anne. De earste twa binne berne yn 

Drachten en de lêste twa yn Dieternich en Sinthen. Yn 

in registraasje yn de Boargerlike stân stiet njonken de 

fjouwer bern fan Gerrit en Tjeerdje. Tjeerdje hie in bern 

út in earder houlik: Jan de Jong (*25 juny 1910).  

 

https://simcoereformer.remembering.ca/obituary/ibe-bergsma-1073363256
https://simcoereformer.remembering.ca/obituary/ibe-bergsma-1073363256
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Tjeerdje hie earder troud west mei Engbert de Jong. 

Tjeerdje wie dêrmei troud op 7 juny 1906 op De Himrik. 

Engbert wie “olieslager” en letter “stoker”. Engbert 

ferstoar op 20 jannewaris 1918.  

 

In trouakte fan it houlik fan Gerrit en Tjeerdje ha ik net 

fine kinnen. Tjeerdje wie 10 jier âlder as Gerrit en se hie 

al trije bern hân doe’t se mei Gerrit troude: Engbert, Jan 

en Anton Trinus. De lêste is mar 3 wiken wurden. Yn 

1920 wurdt it earste bern fan Gerrit en Tjeerdje berne, 

krap 2 jier nei it ferstjerren fan Engbert. Yn it listke fan 

de Boargerlike Stân stiet allinne Jan de Jong as styfbern 

fan Gerrit. Soan Engbert fan Tjeerdje stiet der net by. 

Hy kin al út ‘e hûs west ha. 

 

Yn de famylje hearden wy net folle oer Gerrit en 

Tjeerdje. Wis is dat Gerrit in skoft yn Dútslân wurke hat. 

Dat sil wol as melker of as boere-arbeider west ha. Der 

giene folle faker minsken út Fryslân nei Dútslân omdat 

de leanen dêr doe heger leine. Pake Iebe skynt der ek 

wol hinne west ha. Kamen yn de 18e en 19e iuw Dútske 

arbeiders nei Nederlân, no wie de trek krekt de oare 

kant út. 

 

Nei Gerrit komt der dan dochs noch in Hiltsje (8-7) yn 

it rychje bern fan Aan en Antsje, neamd nei Antsje har 

mem HiltjeSikkema. Hiltsje trout op 16 des. 1919 mei 

Fokke Sanders Veenstra. Se wenje earst yn Aldegea en 

dêr komme fjouwer bern op ‘e wrâld: Antje (*3 maaie 

1920), Albertje (*3 okt. 1921), Sander (*7 sept. 1924) 

en Aan (*3 jan. 1927). Se ferfarre dan nei Warten dêr’t 

Folkert (*16 des. 1932) berne wurdt. Fokke wie boere-

arbeider. 

 

De jongste soan fan Aan en Antsje is Hilke (8-8). Dy sil 

wol nei syn ferstoarne bruorke neamd wêze. Hilke 

troude mei Anna Bosma en tegearre krigen se ien soan: 

Aan. Hilke wie in nifeler en makke klokken en oare 

meganyske apparaten. Wy ha ris by har west yn 

Emmeloord mei heit en mem út Snits wei.  

 
 

 
Op de folgjende bledsiden begjint in beskriuwing 

fan de foarâlden fan Gerrit Wieberens vander 

Hei. 
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It foargeslacht fan Gerrit Wieberens  (5-7) 
Wy binne mei it ferhaal begûn by Iebe Bergsma dy’t fia 

syn pake Iebe van der Hei neamd is nei dy syn beppe: 

Iebeltje Pieters. Sa bedarren wy by de heit fan  Iebe van 

der Hei, by Gerrit Wieberens. Dizze Gerrit keas as 

achternamme Van der Hei. Wy besykje no wat mear te 

witten te kommen oer it foargeslacht fan dizze Gerrit 

Wieberens (van der Hei). Mar eefkes sjen oft der noch 

fierdere foarâlden fan ús op te spoaren binne. Fansels 

komme wy dan earst by de heit en mem fan Gerrit 

Wieberens. Dat wiene: 

 

4- Wieberen Tjibbes en Iebeltje Pijters 

 

De heit fan Gerrit Wieberens, Wieberen, sil om 1744 

berne wêze op de Rottefalle. Hy is dêr doopt op 7 juny 

1744 en stoarn op 3 maart 1787. Dy lêste datum stiet 

yn de trou-akte fan de jongste soan (Wieberen). Dizze 

hat as achternamme Posthuma oannommen omdat hy 

berne is fuort nei’t syn heit Wieberen ferstoarn wie. Hy 

is nei syn heit neamd. Yn febrewaris 1812 kiest hy as 

achternamme Posthuma. In namme dy’t faker 

foarkomt by lju dy’t berne binne nei’t de heit ferstoarn 

wie. Ek syn broer Albert nimt dy namme oan. 

 

Wieberen Tjibbes (Tjebbes) trout op 5 jannewaris 1772 

mei Ybeltje Piters.  

Beide komme se fan De Rottefalle. Iebeltje (of op oare 

plakken Ybeltje of Ebeltje) har bertedatum is net te 

finen en dêrmei har âlden ek net. Har stjerdatum is 3 

febrewaris 1810 (62 jier) yn De Pein. Dan is se berne om 

en de by 1748. Sy is de frou dêr’t de lettere Iebes nei 

neamd binne. 

 

Wieberen wie letter skipper yn Oerterp, sa stiet yn de 

trouakte fan soan Gerrit. It is bêst mooglik dat soan 

Pieter, de broer fan Gerrit, it skipperjen fan syn heit 

oernommen hat. Hy wie letter beurtskipper fan Sumar 

op Ljouwert. Mar ek Gerrit hie in feartsjinst fan Aldegea 

nei Ljouwert.  

Wieberen en Iebeltje krije njoggen bern: 

 

- 5-1 Tjibbe Wieberens 4 okt. 1772 

- 5-2 Pieter Wieberens 1 maaie 1774 

- 5-3 Aaltje Wieberens 8 aug. 1775 

- 5-4 Pietter Wieberens 6 maart 1777 

- 5-5 Jochum Wieberens 20 juny 1779 

- 5-6 Albert Wieberens 10 nov. 1780 

- 5-7 Gerrit Wieberens 7 sept. 1782 

- 5-8 Wieberen Wieberens (Posthuma) 1787 

Oer de âldste soan  5-1 Tjibbe koe ik neat werom fine. 

Miskien is hy jong stoarn. Ek de twadde soan 5-2 Pieter 

sil jong stoarn wêze want trije jier nei de earste Pieter 

komt der wer in  

5-4 Pietter Wieberens. Dat meitsje ik op út de nammen 

fan de bern. De twadde dochter fan Pieter is in Iebeltje. 

Pieter kiest op 27 desimber 1811 as achternamme 

Wijbesma. Sa stiet it ek yn de akte en Pieter tekenet ek 

mei Wijbesma mar yn oare stikken dy’t der fierder te 

finen binne wurdt it Pieter Wijberens of Wijbersma mar 

ek wol Wijbrensma. Soan Riemer en syn bern neame 

har Wijbersma mar omdat Riemer allinne mar dochters 

hie stjert dy namme út. It iennichste soantsje (Pieter) 

wurdt mar in jier. It wie in lestich namme want yn in 

befolkingsregister wurdt yn itselde rychje heit Riemer 

Wijbrensma en guon bern Wijbersma neamd. Se wenje 

dan yn Eastermar. Pieter Wybrens Wybesma wie 

beurtskipper fan Sumar op Ljouwert. Yn it Frânsk 

neamden se dat in batelier d’ordonnance. Pieter troude 

yn Sumar op 28 july 1805 mei Neeltje Riemers fan 

Sumar; (Tie S30 433; S31 127;rég.civ. Oostermeer nr. 

1227). Neeltje is berne op 30 maart 1773. Har bern 

wiene Trijntje (20 des. 1805), Wybren (9 juny 1807), 

Ybeltje (7 jan. 1809) en Riemer (12 april 1811).  

Njonken syn beurttsjinst op Ljouwert hie Pieter ek noch 

wat buorkerij. Hy komt gauris yn de stikken foar as hy 

huzen en lân keapet en ferkeapet. Ek hat er op in stuit 

de helte fan in skip ferkocht. Letter wurdt er ek wol 

“landbouwer” neamd en by syn dea (20 nov. 1859, 82 

jier âld) is hy “koemelker”. Syn frou Neeltje wurdt 95 

jier. 

Nei de earste Pieter wurdt der by Wieberen en Iebeltje 

in dochter berne:  

5-3 Aaltje Wieberens. Yn har akte fan ferstjerren is har 

namme Aaltje Wieberens Postma. Hoe’t se oan dy 

namme komt is wat ûndúdlik. Har heit hie noch gjin 

achternamme en in troude frou hoegde doe gjin 



19 
 

namme oan te nimmen. Fan emansipaasje hiene se 

noch gjin aan. Boppedat wiene se foar Napoleon syn 

leger ek net belangryk. Aaltje trout mei Hessel Durks 

Herder op 2 juny 1800. Hessel en Aaltje krije acht bern: 

Wieberen (21 jan. 1801), Durk (5 nov. 1802), Pieter (21 

aug. 1806), Tietje (11 april 1808), Iebeltje (10 maart 

1810),  Obadja (16 febr. 1812), Johannes (9 sept. 1814), 

Albert (23 maart 1817, hat mar ien dei libbe). 

Eefkes in sydsprong (frjemde nammen) 

Der is in wat frjemde akte opsteld yn de mairie Aldegea. 

Hessel, dy’t yn Nyegea op nr. 30 wennet, ferklearret dat 

syn heit Durk Oebeles Herder noch libbet. Hiene se de 

âld man fergetten oan te melden by de nammejouwing 

yn 1811?  

 

Hessel sil wol wat buorke ha. Syn frou Aaltje wurdt nei 

syn dea “boerin” neamd. Hessel keapet en ferkeapet 

gauris stikjes lân. Yn 1832 wurdt Hessel yn in keapakte 

“landbouwer” neamd.  

Yn it rychje bern fan Hessel en Aaltje falt de namme fan 

Obadja bot op. De kâns is grut dat it de bedoeling fan 

Hessel en Aaltje wie de jonge nei Hessel syn heit Oebele 

te neamen. Mar dêr tocht de maire (boargemaster) 

Douma oars oer. Dy namme wie te Frysk en yn 

febrewaris 1812 wie Napoleon hjir noch hear en 

master. It moast Obadja wurde. 

 

It foel my fuort op dat op de bledside dernjonken noch 

sa’n ûnfryske namme stie: Lambertus. Soan fan 

Lammert Lamsma. Je begjinne dan te blêdzjen. In 

bledside earder steane Jesaja Lammerts ( *15/2/1812) 

en Sara Taekema (16/2/1812). Dêrnei is it hast op elke 

side raak: Wilhelmina Leistra (6/3/1812), Adam de Boer 

(14/3/1812), Daniël Mulder (18/3/1812), Margareta 

Veenstra (1/4/1812), Suardus Smeding (18/4/1812), 

Gerhardus Helder (14/5/1812) is neamd nei pake 

Gerke, Alida Deelstra (285/1812), Bouricius Reitsma 

(12/6/1812). Sa kin de list noch folle langer makke 

wurde fan Kornelis oant Aurelia. As Douma him in kear 

ferfange lit troch de “adjoint maire” J. A. Deelstra 

wurdt de poppe fan Jan Siebenga en syn frou gewoan 

ynskreaun as Siebe Siebenga. Dêrnei giet maire Douma 

wer gewoan troch. Hinke Kok, widdo fan Wilt Jans Kok 

en mem fan Hebeltje Kok jout har beppesizzer oan. 

Douma fynt Wilt net moai genôch en hy skriuwt it 

jonkje yn as Wilhelmus.  

Wa’t tafallich berne wurdt yn de tiid dat Douma it foar 

it sizzen hie as  maire, “officier van de Burgerlijke Staat 

der gemeente Oudega canton Beetsterzwaag, 

departement Vriesland”, waard fereare mei in net-

fryske namme.  It begûn mei de bern dy’t oanjûn 

waarden fan 1 jannewaris 1812 ôf en hold like 

ûnferwachts op nei 25 septimber 1812. Dêrnei binne it 

wer gewoan Gerben, Alle, Sietse, Aukjen, Aaltje, 

Maaike, Taapke en Jeltje dy’t yn de boeken komme. De 

goarre mei de frjemde nammen is wer oerd Napoleon 

kaam mei de sturt tusken de poaten werom út Ruslân 

ser’t hy syn heale leger ferspile hie. It soe noch in jier 

(okt. 1813) duorje ear’t hy definityf ferslein waard by 

Leipzig. Je soenen hat tinke dat Douma ek wer mei 

beide fuotten op ‘e grûn kaam en wer “gewoan” de 

Fryske nammen wer ynskriuwe woe. Krekt witte je 

fansels net wat der yn de man syn holle spile. 

Foar de dúdlikens: doe’t Napoleon syn broer, Lodewyk 

Napoleon, it keningskip ôfnommen hie yn 1811 en 

himsels kroande ta keizer (emperor) fan de 

Nederlannen wie Fryslân in departemint. De iennichste 

provinsie dy’t ien gehiel bleau. Dat departemint wie 

wer opdield yn trije arrondisseminten: Ljouwert, Snits 

en it Hearrenfean. Op har beurt wiene de 

arrondisseminten wer opdield yn kantons. It hjir boppe 

neamde kanton Beetstersweach wie ien fan de fjouwer 

kantons  fan Hearrenfean (de oare wiene Akkrum, 

Hearenfean en Aldeberkeap). Oant 1811 bestie de 

eardere gritenij Smellingerlân noch as ien gehiel. 

Napoleon reorganisearre yn 1811 it steatsbestel en 

makke fan It kanton Beetstersweach twa mairies 

(gemeenten) mei in eigen maire (boargemaster). 

Douma wie maire fan Aldegea en Reidinga fan it oare 

part. Reidinga hat dêrfoar bestjoerder fan hiel 
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Smellingerlân west. Under Aldegea hearden ek Nyegea 

(mei it heidebuorskip Tike), De Pein en De Rottefalle. 

It jier 1811 wie ek it jier dêr’t Napoleon de boargerlike 

stân nei Frânsk model hjir ynfierde. Elk moast in 

achternamme (in fan) oannimme en fan berte, trouwen 

en ferstjerren moast in akte opmakke wurde dy’t yn de 

gemeenteboeken bewarre bleaun binne. Dêrfoar hold 

de tsjerke dopen, trouwen en begraven  by yn de 

tsjerkeboeken (DTB-boeken). 

It liket dat se yn Smellingerlân mei de boargerlike stân 

begûn binne op 1 septimber 1811 en dat it de 

bedoeling wie om alle berten fan 1811 noch te 

registrearjen. Der wurde op 31 augustus en 2 

septimber rom sechstich bern dy’t foar 1 septimber 

1811 berne binne yn Smellingerlân ynskreaun yn it nije 

boek. It is ek mooglik dat se begûn binne by 1 maart fan 

dat jier want de earste dy’t yn it boek stiet is Kornelis 

de Jong, berne op 3 maart 1811 as soan fan Errit Pieters 

de Jong en Trijntje Kornelis (frouwen hiene sa gau noch 

gjin achternamme). Dêrnei folgje de berten fan de oare 

bern yn folchoarder fan de bertedatum.    

Wy seagen hjirfoar al dat bern dy’t yn it earste 

trijekwart fan 1812 berne binne yn de gemeente of 

mairie Aldegea sa’n net-fryske namme fan Douma 

krigen. Nei eefkes sneupen bliek dat ek Reiding fan de 

buorgemeente Beetstersweach (de oare helte fan 

Smellingerlân) itselde by de ein hie. Je freegje je dan ôf 

oft it oeral yn it “departement Frise” sa wie en oft der 

miskien in missive (opdrachtbrief) fan Napoleon útgien 

wie. Ik ha hiel wat gemeenten troch west mar yn oare 

mairies hold men him gewoan by de Fryske nammen. It 

ropt dan in oare fraach op: werom diene dy beide 

mannen dit? Wiene it sokke sjerpslikkers en woene se 

Napoleon yn de kont krûpe? Ik ha der oant no ta gjin 

antwurd op mar opmerklik is it wol.  

Wy learden op skoalle eartiids dat Napoleon sa’n 

ferskriklike man wie en dat it folk neat fan him ha 

moast. Dat lêste is betreklik. Der wiene ek hiel wat lju 

dy’t lang wiis mei him wiene. Doe’t Napoleon yn 1811 

hiel Nederlân trochreizge wurken de notabelen har út 

‘e naad om him alle egaars (hawwe wy fan de Frânsen 

oerholden) yn te heljen. Yn de plakken dêr’t hy lâns 

kaam stie it folk manmachtich oan ‘e kant fan de wei te  

joecheien. Yn 1812 feroare dat. It folk krige stadichoan 

mear lêst fan it saneamde kontinintale stelsel (der 

mocht gjin hannel mear dreaun wurde mei Ingelân om 

dat lân op ‘e knibbels te krijen). Yn it begjin giene de 

prizen fan in protte produkten omheech dêr’t de 

keaplju fan profitearren. Lykas altyd fernaam it 

gewoane folk dat it earst. De earmoede naam bot ta. 

Doe’t Napoleon ek noch mei syn “konskripsje” kaam, in 

wet op de tsjinstplicht, belune it entûsjasme fan de 

befolking hurd.  Ek no wer wie it arbeidersfolk de 

pineut. De riken koene in ramplesant (plakferfanger) 

betelje en rekken sa frij fan tsjinst. Mei dy eftergrûn is 

it te begripen dat de hearen Douma en Reiding mar 

opholden binne mei har Frânske nammen. 

Bouwina 

Doe’t de frjemde namme Obadja foarbykaam moast ik 

ûnwillekeurich tinke oan in nichtsje mei de namme 

Bouwina. Ik wist dat har beppe dêr’t se nei neamd wie, 

de earste frou fan pake Iebe Bergsma, Bouwina 

Hoekstra (∞ 20/5/10) hjitte. (Mei Iebe Aans Bergsma 

begûn dit ferhaal). Iebe en Bouwina krigen twa bern: 

Geeske (* 31/12/1910) en Aan (* 27/4/1912, hij is mar 

8 moanne wurden) en rillegau nei Aan is mem Bouwina 

ek ferstoarn, “fan fertriet”, seine se yn de famylje. 

Soe dy namme yn ‘e famylje kommen wêze yn de tiid 

fan Napoleon? Om der achter te kommen moatte jo in 

stambeamke meitsje en miskien slagget it dan om dat 

oan ‘e weet te kommen.    

Bouwina Hoekstra (* 6/9/1890 en ƚ 30/4/1913), de 

earste frou fan pake Iebe Bergsma, wie in dochter fan 

Jacob Frâns Hoekstra (* 19/2/1858 op de Rottefalle, ƚ 

?) en Geeske Hepkes Gjaltema  (*21/2/1853 yn S’fean, 

ƚ 1/5/1902). Se trouden op 14 april 1882.  Jacob en 

Geeske krigen fiif bern: Frâns (* 22/3/1884), Hepke (* 

26/10/1885), Hinke (* 24/9/1891), Bouwina (*6/9/91) 

en Pieter (* 2/9/1893). Dizze Pieter wurdt mar in 

healjier. Oardel jier neidat Geeske stoarn wie trout 

Jacob Hoekstra foar de twadde kear. No mei Sjoerdje 

van der Meer op ∞ 24/10/1903. 

De Gjaltema’s 

Ik gean fierder mei de famylje fan Geeske Gjaltema, de 

mem fan Bouwina Hoekstra, omdat dêr de namme 

Bouwina earder foarkaam. De Hoekstra’s litte we hjir 

fierder rêste.  

Geeske Gjaltema wie in dochter fan Hepke Pieters 

Gjaltema (* 28/12/1824 en ƚ 2/5/1905) en Janke 

Pieters Mud(stra) (* 8/10/1825 en ƚ 6/6/1907). Hepke 

en Janke hiene in grutte húshâlding mei acht bern: 

Wilhelmina (* 1850), Pieter (* 1851), Geeske (* 1853), 

Popke (* 1855), Bouwina (* 1858 en ƚ 8/12/1888), 
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Martsen (* 1860), Arend (* 1863), Wiebe (* 1867). De 

famylje wenne yn Surhústerfean. De âldste dochter wie 

in Wilhelmina neamd nei de mem fan Hepke: 

Wilhelmina Popkes Wagenaar (dochter fan Popke 

Wijbes en Trijntje Alberts). Sy wie berne yn 1802 en dus 

net yn de perioade dat der “frjemde” nammen yn 

swang rekken (1812) 

Bouwina Hepkes Gjaltema is jong ferstoarn yn 

Surhústerfean op 8/12/1888, 30 jier âld. Dizze Bouwina 

wie troud mei Willem Meijer. Willem en Bouwina (by 

har trouwen as Bowina skreaun) krigen trije bern: Janke 

(* 27/10/1885), Pieter (* 8/1/1887) en Ybeltje (* 

23/11/1888). As je de bertedatum fan it jongste bern 

fergelykje mei de stjerdatum fan Bouwina dan blykt der 

mar sa’n fjirtjin dagen tusken te sitten. Willem 

(Bouwina har man) trout dêrnei mei Froukje Houtsma 

(* 30/8/1861). Trouwen is hjir net wis omdat ik net in 

akte fûn ha. Yn elk gefal komme der noch fjouwer bern 

fan har op ‘e wrâld, wêrfan de earste (Pieter) oardel jier 

nei it ferstjerren fan Bouwina. 

Werom nei Geeske Gjaltema 

Geeske Hoekstra-Gjaltema (de mem fan Bouwina 

Hoekstra) wie dus in suster fan de krekt beskreaune 

Bouwina Meijer-Gjaltema. Beide wiene se bern fan 

Hepke Gjaltema en Janke Mudstra. Jacob Hoekstra en 

Geeske Gjaltema neamden har fiifde bern yn 1892 nei 

har suster Bouwina Meijer-Gjaltema dy’t goed trije jier 

earder ein 1888 op 30-jierrige leeftiid ferstoarn wie en 

sa kaam de namme Bouwina yn de famylje fan Iebe 

Bergsma telâne. 

In stapke fierder werom yn de tiid 

Dan is de folgjende fraach wêr’t Hepke Gjaltema en syn 

frou Janke Mudstra de namme Bouwina wei hellen. 

Pikant detail: Janke is berne en troud as Janke Pieters 

Mud. Letter neamde se har Mudstra. De namme Mud 

is fansels ek net sa sjyk. “Stjonke as in mud”, is de 

útdrukking, it wapen fan de mud om syn belagers ôf te 

skodzjen. Wêrom dy namme Mud, freegje je je ôf. Wie 

hy of syn heit Arend muddefangers? It liket der ek op 

dat se dy namme al hienen. Miskien wol as bynamme. 

Yn ien fan de akten fan de famylje stiet “dat hij behoud 

de naam Mud”.  

Om de namme Bouwina fierder werom te folgjen geane 

wy fierder mei de Mudstra’s. No litte wy de Gjaltema’s 

sjitte.  

Janke Pieters Mud(Mudstra) berne 6/8/1824 yn Nrd. 

Drachten wie in dochter fan Pieter Arends Mud en 

Geeske Tjeerds (van) de(r) Wit. Geeske har namme 

waard by hast alle bern ferskillend skreaun: zonder en 

mei “van” en ek mei allinne “de”. As je oanhâlde wat yn 

1812 troch har mem as achternamme oannommen is 

dan is de werklike namme Geeske Tjeerds de Wit. 

Geeske har mem wie Taapke Tjeerds en nei 1812 mei 

de Wit der achter. It kaam net folle foar dat froulju in 

achternamme ynskriuwe lieten. Meastal wie dat in 

widdo mar yn it gefal fan Taapke lei dat oars. Taapke 

hie in hiel rychje bern en wie ek al beppe yn 1812. Yn 

de akte stiet dat Taapke Tjeerds “voor haar zelven als 

moader en als voogdes over hare minderjarige kinderen 

in onecht gewonnen aanneemt de naam van de Wit”.  

 

Dat “de” Wit moat wol goed wêze want ek Taapke har 

soan fan 26 jier yn Aldegea brûkte deselde namme De 

Wit. Yn de húshâlding fan soan Sweitze waarden 

fjouwer kear in Taapke berne. De earste trije binne hiel 

jong stoarn. 

Taapke Tjeerds wenne yn ûnder de Rottefalle. It 

húsnûmer is net ynfolle. De kâns is grut dat se gjin 

húsnûmer hie en dat se yn in plaggehutte heal ûnder 

de grûn wenne. Yn de 19e iuw wie der in protte 

earmoede yn dy kontreien. 
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Benammen bûten it doarp yn de rjochting fan 

Drachtster Kompenije en Houtigehage “bouden” de 

bewenners (faak yn ien nacht) in eigen ûnderkommen 

fan plaggen en strie. It is fansels mar in ferûnderstelling 

dat Taapke wenne hat as op dizze pintekening mar har 

omstannichheden wize der wol op dat it gjin fetpot wie 

by dizze allinnesteande frou. 

Yn de akte fan namme-oannimming wurde ek de bern 

en bernsbern fan Taapke neamd: Janke (31j), Geeske 

(27j), Sweitze(26j), Sjoukje (19j, (gedetineerd), Tjalling 

(13j). Fierder wurde de bernsbern fan Taapke neamd: 

Fan Janke: Taapke (6 j.), Geert (2 j.) en Tjeerd (10 mnd.) 

Geeske hie in jonkje fan in jier: Arend. Dan wiene der 

noch twa bern fan Taapke har ferstoarne dochter 

Tjeerdje: Engeltje (8 j.) en Gerben (6 j.). Tjalling ferstjert 

yn 1817 en is dan neffens de amtner 23 jier. Der moat 

in fout makke wêze want 5 jier earder (1812) wie hy 13 

(sjoch by de nammejouwing). Ik tink dat Yn 1812 doe’t 

Taapke har namme oannaam de 13 in 18 wêze moast. 

Dy man dy’t de akte yn 1812 opmakke hat wie dochs 

wat sleau want boppe yn de akte skriuwt er Geeske har 

namme goed mar eefkes fierderop neamd er har 

Geertje. En net te ferjitten: de klanten koene hiel faak 

net lêze en skriuwe om him te kontrolearjen. Dy keunst 

hie Taapke ek net ûnder knibbel. Se sette in krúske. 

De bern fan Taapke wiene yn 1812 de doar al út en 

Sjoukje siet fêst. Werom Sjoukje doe opsletten wie bin 

ik net achter kommen. Wol fûn ik dat der op 30 

augustus 1802 in Sjoukje Taapkes (15 jier) fan 

Eastermar feroardiele is. Dizze Sjoukje hie by Cornelis 

Wytses in rút ynslein en “een roode vrouwenrok, een 

schapengrouwen voorschoot (skelk), een kliuwentje 

stopgaaren en wat thee uit een theebos” stellen. Rôk 

en skelk hat se daliks oandien. Se fertelde dat se dy fan 

muoike Baukje Tjeerds krigen hie. Hja wurdt 

feroardiele foar 8 dagen op wetter en brea (út: bijlagen 

Criminele Sententie van het Hof fan Fryslân op- 

nommen troch R.S. Roorda, F.A. nr. 275). 

Honger brocht de minsken der ta om te stellen. It gie 

meastal om iten: bôle, ierappels, boekweit mar ek wol 

turf en sels takken om op te brânen wiene reden om 

minsken op te pakken. De straffen liigden der net om. 

Foar in pear turven waard men inkelde wiken opsletten 

yn it kasjot, in wurd dat oernommen wie fan de 

Frânsen: cachot. Biddeljen kaam in protte foar en fan 

biddeljen nei stellen wie mar in lytse stapke. 

Kuorkerinners (yn it Hollânsk: marskramers) koene de 

hannen net altyd thús hâlde en leine net op in al te 

bêste namme. R.S. Roorda hat in hiel aardich oersjoch 

jûn fan de feroardielingen fan 1700 oant 1811 yn it 

boekje “Achttjinde-iuwske kriminaliteit yn de wâlden” 

(nr. 275 fan de Fryske Akademy). Der wurde in protte 

nammen yn neamd fan wâldsjers en har “kriminele” 

dieden. Der stie net in Sjoukje Tjeerds yn, mar dat sil 

wol komme omdat se yn 1812 net troch it Hôf fan 

Fryslân feroardiele wie mar omdat de grytman him der 

sels mei rêd hie.  

Je soene hast tinke dat de Sjoukje Taapkes deselde is as 

Sjoukje Tjeerds, ommers har mem hjitte Taapke en de 

tante dêr’t se it oer hat wie in Baukje Tjeerds, krekt as 

har mem Taapke Tjeerds. Mar dy leeftiden kin ik net by 

inoar krije. Sjoukje Taapkes soe yn 1802 15 jier wêze 

(berne yn 1787?) en by de namme-oannimming wie 

Sjoukje 19 jier (berne yn 1793?). Hoe kin dat? 

Dan wolle je mear witte oer Sjoukje  fan Taapke dy’t 

har nei 1812 de Wit neamt. (Dy namme soe wolris te 

meitsjen ha kinne mei har wenplak, omdat se op it  

Wytfean tusken Eastermar, de Rottefalle, Harkema en 

de Tike wennen. Letter waard Taapke ek wolris 

Witteveen neamd. De nammen leine noch net sa bot 

fêst. 

Sjoukje hat letter in bern krigen doe’t se “tafallich?” op 

“de Joure” wie yn 1821. Dat tafallich is minder tafallich 

as je betinke dat se “koopvrouw” wie. Se gie miskien 

wol mei hannel by de doarren lâns. It bern waard 

oanjûn troch de dokter/froedhear Bauke Eekma. 

Sjoukje, berne op de Rottefalle (op it Wytfean ûnder 

Rottefalle?). Se sei no dat se yn Surhústerfean wennet. 

Sjoukje wol ha dat har dochter Hendrina van Dalen de 
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Wit neamd wurdt. Sjoukje is “ongehuwd, de ouders 

onbekend” seit de akte. Oer de heit wurdt dêrom net 

praat. Dizze Hendrina wurdt mar ien jier. Yn 1823 folget 

de ferklearring foar de frjemde namme as Sjoukje wer 

in dochter Hendrina kriget. No stiet de heit der by: 

Egbert van Dalen. Twa jier letter(1825) trouwe Egbert 

en Sjoukje (35 jier)  en blykt Egbert (47 jier, keapman) 

fan Grins te kommen. Egbert wie al widner. Egbert syn 

mem wie in Hendrina. Sjoukje har mem wurdt Taapke 

Witteveen neamd.   

Ut de trouakte soene je opmeitsje kinne dat se yn 1790 

berne is (1825-35=1790). As Sjoukje ferstjert op 17 nov. 

1859 is se neffens de akte 69 jier. Dat komt oerien mei 

it bertejier 1890 en mei de trouakte. Alles mei inoar 

moatte we hast wol oannimme dat der wolris wat 

misgien is mei de akten. 

 

Bouwina Mud 

Lykas wy seagen is Geeske de Wit de twadde dochter 

fan Taapke Tjeerds de Wit. Hja troude mei Pieter 

Arends Mud. Har earste bern, it jonkje Arend wie yn 

febrewaris 1812 in jier, doe’r Pieter him Mud neame 

liet. Op 25 augustus 1812 mei Pieter wer nei it 

gemeentehûs (se wennen op Noarder-Drachten) om in 

dochter oan te jaan. It soe yn ‘e rede lizze dat dit famke 

nei Geeske har mem neamd waard: Taapke. Mar nee, 

it  wurdt Bouwina. Je soene der graach by west ha. Grif 

hat Pieter sein dat syn dochter Taapke hjitte moast. Hat 

de maire Reiding doe sein: “nee it moat Bouwina 

wurde” of wie hy der net by en hat de skriuwer Karst 

Jans van der Veen mei sy fraaie hanteken it betocht? 

Wie Taapke net moai genôch? En wat sei Pieter doe? 

Wie hy it der mei iens of sei er dat er mei Geeske 

beprate soe? Pieter koe net lêze, want hy tekenet mei 

 

In krúske. Hy moat it wol heard ha omdat de akte 

foarlêzen is foardat der tekene waard. Njonken Van der 

Veen (notaris yn Drachten)  en Reiding tekene 

Offeringa. Hy wie boade en plysjeman. 

Sa binne wy stapke foar stapke werom gien yn ‘e tiid en 

hawwe wy de namme fan de ûnderskate Bouwina’s 

folge. Uteinliks kamen wy by de earste Bouwina telâne 

yn 1812 doe’t it dochterke fan Pieter en Geeske eins in 

Taapke wêze moatten hie mar troch de minsken op it 

gemeentehûs moaier makke waard en it yn har libben 

fierder dwaan moast mei Bouwina. Yn skema stiet 

hjirûnder it “paad werom”. 

   neamd 
nei: 

Bern: 

Marten Veenstra en 
Geeske Bergsma 

beppe Bouwina Veenstra, Egbert 

Iebe Bergsma en 
Bouwina ) Hoekstra 

beppe Geeske, Aan 

Jacob Hoekstra en 
Geeske Gjaltema 

suster 
fan 
Geeske 

Frans, Hepke, Hinke, Bouwina 
*(6/9/1891), Pieter 

Hepke Gjaltema en 
Janke Mud(stra) 

suster 
fan 
Janke 

Wilhelmina, Pieter, 
Geeske,Popke,Bouwina 
(*8/3/1858), Martzen, Arend, 
Wiebe Gjaltema 

Pieter Mud en 
Geeske de Wit 

??? Arend, Bouwina *25/8/1812, 
Baukje, Antje, Janke Mud(stra) 

Mem fan Geeske 
wie Taapke Tjeerds 
de Wit? 

 Janke, Geeske, Sweize, Sjoukje, 
Tjalling 

 

By it ferhaal fan Sjoukje kamen we út omdat sy in 

jongere suster fan Geeske, de mem fan Bouwina, wie.  

De nammen Geeske en Bouwina binne sadwaande al 

fan 1812 yn de famylje. No stoppet de namme Bouwina 

omdat Bouwina Veenstra it syndroom fan Down hie en 

gjin bern hie. De namme Geeske libbet noch in bytsje 

troch yn Gea Veenstra. 

.-.-. 
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De tried wer oppakt 

Om der wer eefkes yn te kommen: de begjin fraach wie 

wêr stammet de namme Iebe eins fan ôf? Sa kamen wy 

út by Gerrit Wieberens dy’t yn 1812 de namme Van der 

Hei keas. Hy en syn frou (Aukje Wietzes) krigen acht 

jonges en gjin dochter. Hja neamden de jongste soan 

dêrom Iebe, nei de mem fan Gerrit (Iebeltje). Foar’t wy 

in sydsprong makken nei de “frjemde nammen” yn de 

Frânske tiid folgen wy de bruorren fan Gerrit 

Wieberens van der Hei. Doe’t wy it rychje bern fan 

Wieberens suster Aaltje opneamden foel it each op de 

wat útwrydske namme fan har soan Obadja en dat 

brocht my yn it sin dat der yn de eigen famylje de 

namme Bouwina foarkaam. Ek net in gewoane Fryske 

namme.  

Wy geane no fierder mei de oare bern fan  Wieberen 

Tjibbes en Iebeltje Pijters. Nei Tjibbe, Pieter, Aaltje en 

de twadde Pieter kaam der in  

5-5 Jochum Wieberens Post(hu)ma (* 20 juny 1779 yn 

Rottefalle, ƚ 23 nov. 1840 op De Gerdyk). Hy trout op 16 

des. 1804 mei Janke Fokes (ek wol Fokkes) fan Nyegea. 

Yn 1811 kiest hy as famyljenamme Posthuma. Der 

binne dan al trije bern: Wieberen 5 jier, Iebeltje 3 jier, 

Froukjen hast 2 jier. Jochum is huisman (boer) yn 

Nyegea. Der komt yn 1813 noch in dochter Fokje by en 

Marten yn 1817 (mem hjit dan Janke Fokes Tiekstra) en 

Jochum is dan arbeider. Yn 1821 komt der noch in lytse 

Pieter by. 

Yn 1832 is Jochum wer wat by de wâl op klaud want 

foar de belesting hat hy no wat besit en is wer boer: 

Jochum Wybrens Posthuma (landbouwer) wonende te Nijega 

Perceelnr. Ingebruik als Oppervl. m² Klasse Belasting 

1025 Huis en Erf 290 1  
1026 Moestuin 690 2  

1027 Weiland 3400 5  

1029 Heide 18180 2  

1030 Weiland 2260 5  
1031 Reedje als Weiland 2090 5  
1032 Weiland 2740 5  
1075 Bouwland 5170 3  

1076 Reedje als Bouwland 860 3  

1077 Weiland 9940 3  

1078 Bouwland 6550 3  
1079 Heide 13200 1  

1132 Heide 4820 2   
 

As Jochum yn 1840 stjert yn De Gerdyk hjit hy Postma. 

Hy moat it wol wêze omdat by de boelskieding de 

nammen fan de bern klopje (Alle Friezen: “61 jr 

(geboren Drachten); huisman Tieke o/Nijega; man van 

Janke Fookes Tiekstra, arbeidster; vader van Wieberen, 

boerenknecht Oudega, Iebeltje, dienstmeid Garijp, 

Fokje, Marten en minderjarige Pieter Jogchems 

Postma”. Froukje wurdt hjir net neamd.  Fan Pieter 

sitearje ik Alle Friezen wer. Hy is stoarn op 25 maaie 

1842: “21 jr; arbeider; ongehuwd; zoon van wijlen 

Jogchum Wieberens Posthuma en Janke Fookes 

Tiekstra, koemelkster; broer van Wieberen, 

boerenknecht Oudega, Iebeltje, dienstmeid Garijp, 

Fokje en Marten Jogchums Posthuma. Saldo fl. 93,60". 

Pieter hat net troud west. Hy hie ûnreplik guod op De 

Tike. 

Fierder meitsje ik út dit stikje op dat de famylje op De 

Tike wenne, doe noch in part fan Nyegea. Janke har fan 

wie Tiekstra en dus moatte har âlden ek wol op De Tike 

wenne ha. 

Nei Jochum is it sechste bern fan Wieberen Tjibbes en 

Iebeltje Pijters in  

5-6 Albert Wieberens (* 10 nov. 1780). Albert trout mei 

Antje Ates op 21 maaie 1807. Albert kaam fan De 

Rottefalle en Antje fan Eastermar. Ek Albert kiest as 

famyljenamme Posthuma. Dat is in lestige namme 

omdat hy sa no en dan ek as Postma skreaun wurdt. 

Guon bern neame har letter ek Postma. Je moatte dan 

út de kontekst opmeitsje as je de goede ha. Albert en 

Antje ha dan (1811) twa bern: Iebeltje 3j, Aate 1j. Yn 

itselde jier dogge Albert en Geeske ek belidenis yn 

Rottefalle. Yn 1814 litte se har oerskriuwe nei de 

tsjerke fan Eastermar/Jistrum. Sy wenje dan op it 

Wytfean ûnder Eastermar. Yn maaie 1817 ferfarre se 

werom nei de Rottefalle.  

Yn 1818 keapet Albert in hûs en lân yn Surhústerfean 

foar f 2800. Albert en Antje ferhúzje en litte har 

attestaasje oerstjoere nei de tsjerke fan Surhústerfean. 

 

De troudatum fan Albert en Antje koe ik earst net fine. 

De earste gedachte wie: wat frjemd dat der op 21 

maaie 1807  yn Rottefalle in Albert Wieberens trout 

mei in Geeske Johannes út Eastermar. Dat is in jier 

foardat Albert en Antje op  25 juny 1808 har dochter 

Iebeltje krije. It liket hast net mooglik dat de Albert fan 

Geeske deselde is as de Albert fan Antje. Mar dat der 

https://allefriezen.nl/zoeken/
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twa Albert Wybrens fan hast deselde leeftiid yn 

Rottefalle wenje wol je hast ek net oan. Doe ha ik yn 

Tresoar de orizjinele tsjerkeboeken derby pakt en doe 

kaam de aap út ‘e mouwe: Albert wie hielendal net 

troud mei Geeske Johannes. De oersetter dy’t it 

tsjerkeboek yn Alle Friezen ynpast hat hie twa nammen 

troch inoar helle. Geeske troude op 31 maaie 1807 mei 

Wytze Lammerts en Albert Wieberens op 21 maaie 

1807 mei Antje Ates. Sa wie dat probleem ek wer út ‘e 

wei. 

Albert ferstjert op 1 des. 1818 yn Surhústerfean (38 

jier). Antje Ates wurdt boerinne neamd mar der stiet 

gjin achternamme by fan har âlders kant. 

Nei Albert wurdt yn de húshâlding fan Wieberen 

Tjibbes en Iebeltje Pijters ús foarâlder  

5-7 Gerrit Wieberens berne, dy’t him letter Van der Hei 

neamt. Hy en syn húshâlding is hjir foar al neier 

beskreaun. 

De jongste soan fan Wieberens Tjibbes en Iebeltje 

Pijters is  

5-8 Wieberen Wieberens (* 1887 of 1888 yn Rottefalle, 

ƚ 5 des. 1868 yn De Pein). Op 15 febrewaris 1812 nimt 

hy de namme Posthuma oan. Hy tekenet mei 

hoannepoaten as Posma. Syn heit sil doe net mear 

libbe ha. Hy wenne yn Rottefalle nr. 45.  

Wieberen trout yn Aldegea op 15 mei 1816 mei Ytje 

Klazes Smeerke (* 2 des. 1795, ƚ 13 april 1870 (stjert as: 

Ytje Gaikema) yn De Pein. Ek by de berte fan har 

twadde bern wurdt Ytje mei de achternamme Gaikema 

oan tsjutten. Dy namme ferwikseling is te ferklearjen. 

Ytsje har mem wie in dochter fan Atse Gaikema (en Ytje 

Wierds). Omdat de achternammen de earste desinnia 

fan de 19e iuw eins gjin rol spilen en men faak sels net 

krekt wist wat ien syn fan wie waarden der wolris 

flaters makke. Nei 1832 feroare dat nei’t it regear in 

wet makke hie dat men syn namme net samar feroarje 

koe.  

Der is noch wat frjemds mei dy achternammen: Ytje 

wie de twadde dochter fan Klaas Linses en Ytje Atzes 

Gaikema. Klaas wie fearskipper yn Aldegea. Hy ferstjert 

op  14 july 1809 (45 jier) en lit 5 bern nei. Pieter Tjeerds 

Tjeerdsma wurdt “voogd” oer de bern. Omdat Klaas 

foar 1811 ferstoarn is lit Pieter Tjeerdsma de bern 

Smeerstra neame, dat wurdt dêrnei al gau Smeerke. 

Hoe’t se by Smeerstra komme kin ik allinne mar 

spekulearje. Hat it wat mei it smarren fan tarre op it 

skip te meitsjen?  

Alle Friezen makket noch melding dat Yttje Atzes 

Gaikema (widdo fan Klaas Linses) yn 1811 tegearre mei 

Gerrit Wieberens in skip keapet foar f 215. Dizze Gerrit 

Wieberens is in broer fan har skoansoan Wieberen 

Wieberens. Gerrit is de man dy’t wy oan it begjin 

besprutsen ha en dy’t (fiersten te let in namme opjoech 

omdat er altyd mei syn skip fan Aldegea nei Ljouwert 

ûnderweis wie as beurtskipper). Yn dizze koöperaasje 

fan Yttje en Gerrit sille wol hiel wat ôfspraken makke 

wêze. Yttje har ferstoarne man hat miskien wol de 

fergunning (lisinsje) fan it frachtferfier fan en nei 

Ljouwert hân. Dy hat Yttje oer krigen mar hja siet noch 

yn de lytse bern en koe sels net op en del mei it 

skûtsje(?) nei Ljouwert. Dat die Gerrit miskien wol mei 

help fan de oan it begjin neamde Durk Poppes 

Sandstra. Yttje sil wol in part fan de fertsjinsten krigen 

ha as dielnimmer yn it skip en it ynbringen fan de 

fergunning. 

Werom nei Wieberen Wieberens Posthuma en Ytje 

Klazes Smeerke (of Gaikema). Se krije yn elts gefal tsien 

bern: Ybeltje (* 13 febr. 1817), Yttje (* 7 sept. 1818), 

Klaas Postma (* 08 des. 1820) Tjibbe (* 27 des. 1822, ƚ 

16 jann. 1859), letter “grofsmid” yn Nyegea,  Albert 

Postma (* 3 jann. 1825) heit Wieberen is skipper ûnder 

Eastermar, Leentje (* 11 sept. 1827, ƚ 11 nov. 1829) dy’t 

mar twa jier wurden is. Heit Wieberen wurdt no 

“koopman” neamd. Wieberen (* 1831), Leentje (* 19 

maaie 1833), Pieter (* 22 jann. 1836), Marten (* juny 

1839, ƚ 2 sept.1839). Pieter wurdt Postma neamd y.p.f. 

Posthuma. Heit Wieberen is no arbeider yn Rottefalle 

ûnder De Pein.  

It bliuwt lestich om dizze famylje goed te foljen. De iene 

kear hjitte se Posthuma dan wer Postma, ek as 

Wieberen mei Postuma ûndertekenet. Ek Ytje hat 

ferskate achternammen: Smeerstra, Smeerke en 

Gaikema. 

Dit wiene de bern fan Wieberen Tjibbes en Iebeltje 

Pijters. Fan Iebeltje is de namme Iebe ôflaat. Yn 1811 – 

1813 namen de acht soannen ferskillende 

achternammen oan: Wijbesma (Wieberensma, 

Wiebersma), Posthuma (Postma) en Van der Hei. 

  .-.-.-.-.-. 

  



26 
 

Wat mear oer de âlden fan Wieberen Tjibbes  

Troch alle nammen kinne jo it spoar maklik bjuster 

reitsje. Derom hjir eefkes de ôfstamming fan it begjin 

ôf mar oanfolle mei de âlden en foarâlden fan Gerrit 

Wieberens van der Hei: 

1 Tjebbe Gerrits ~ Eelkjen Wybrens 
↓ 

2 Albert Tjebbes (*1665) ~ Minke Gerks 
↓ 

3 Tjebbes Alberts (?- > 1759) ~ Bontje Jans (1747-1810) 
↓ 

4 Wieberen Tjibbes (1744- 1787) ~ Iebeltje Pijters (1748-1810) 
↓ 

5 Gerrit Wieberens vd Hei  (1782-1868) ~ Aukjen Wietzes (1785-1877) 
↓ 

6 Iebe Gerrits van der Hei (1828-1892) ~ Hiltje Kornelis Sikkema (1836-‘02) 
↓ 

7 Aan Akkes Bergsma (1854-1938) ~ Antsje Iebes van der Hei (1860-1935) 
↓ 

8 Iebe Aans Bergsma (1884-1975) ~ Sjoerdtje Tjeerds Rinsema (1893-1932) 
↓ 

9 Gerrit Jacobs vd Bij (1913-1997) ~ Grietsje Iebes Bergsma (1917-2006) 
↓ 

10 Jabik (Jacob) van der Bij (1941) ~ Baukje Binnes Binnema (1942) 

De húshâlding fan Wieberen Tjibbes en Iebeltje Pieters, 

de heit en mem fan Gerrit Wieberens, is hjirfoar al 

beskreaun (generaasje 4). Wieberen Tjibbes wie in 

soan fan  

3-1 Tjebbe Alberts (*?- ƚ> 1759) en Bontje Jans  

Peter Nieuwland meldt dat Tjebbe beurtskipper wie fan 

Rottefalle op Ljouwert. Syn bertedatum is noch net 

boppe wetter. Hy soe foar 1759 stoarn wêze. Op 25 feb. 

1725 trout Tjebbe mei Bontje Jans. Se krije yn elk gefal 

njoggen bern yn Rottefalle: 

- 4-1 Minke Tjebbes (* 18 nov. 1725) 

- 4-2 Albert Tjebbes (* 21 sept. 1727) 

- 4-3 Wikje Tjebbes (* 23 okt. 1729) 

- 4-4 Eelkje Tjebbes (* 10 feb. 1732) 

- 4-5 Gerrit Tjebbes (* 14 juny 1733) 

- 4-6 Eelkje Tjebbes (* 19 sept. 1734) 

- 4-7 Gerrit Tjebbes (* 7 april 1738) 

- 4-8 Hinke Tjebbes (* 25 dec. 1740) 

- 4-9 Wybren Tjebbes (* 7 juni 1744) 

Bron: Collectie Pieter_Nieuwland, persoonsgegevens 

Yn it rychje steane twa kear in Eelkje en in Gerrit. Dat 

seit himsels. De bernestjerte wie heech. De jongste 

soan is in streekrjochte foarâlder fan ús. 

Mem Bontje trout yn nov. 1761 foar de twadde kear 

mei de timmerman Tabe Jacobs yn Rottefalle. Se wie 

op 8 feb. 1759 as widdo yn Wargea fan Rottevalle 

kommen. Har attestaasje wurdt op 22 juli 1769 har 

neistjoerd. Se hie der blykber net folle mei op.  

Yn Alle Friezen stiet as oantekening by Amelân: “Op 25 

juni 1769 ingekomen van Warga In 1775 overleden”. Is 

dit ús foarbeppe, deselde as de frou dy’t troud west hat 

mei Tjebbe Alberts? It kin hast net oars, mar hoe kaam 

hja op it Amelân telâne?   

Wat fierder noch opfalt is dat der net ien fan de bern 

fan Tjebbe en Bontje neamd is nei de heit fan Bontje. 

Je soene ferwachtsje dat der in Jan yn it rychje sitte soe, 

mar dat is net it gefal. 

Oer inkelde bern is wol wat mear bekend mar we litte 

it hjir mar by en geane fierder mei Tjebbe Alberts syn 

âlden. 

2 Albert Tjebbes(d.19/11/1665) ~ Minke Gerks(Gerckes) 

Albert en Minke, de oerpake en -beppe fan Gerrit 

Wieberens van der Hei, binne troud op 20 maaie 1694. 

De trêde proklamaasje wie op 6 maaie 1694 yn 

Eastermar “ôflêzen”, lykas se dat seine. In foarnommen 

houlik moast tefoaren  trije sneinen ôfkundige wurde 

yn it tsjerke. Der koene dan noch beswieren tsjin de 

trouwerij ynbrocht wurde. Albert kaam fan Rottefalle 

en Minke fan Eastermar of krekter fan it Wytfean. 

Werom se dan yn De Pein trouwe is net hielendal 

dúdlik. 

Fan Albert en Minke binne twa bern bekend: Eelke 

Alberts (doopt op 13 feb. 1698) en de hjirfoar neamde 

Tjebbe Alberts. Oan de trouwdatum fan Albert en 

Minke soene je opmeitsje kinne dat Tjebbe Alberts net 

foar 1694 berne wêze. 

Fan Albert is gjin bertedatum bekend mar wol dat hy 

doopt is op 19 nov. 1665 yn Aldegea (S). De namme fan 

syn heit en mem binne dêrtroch ek bekend: Tjebbe 

Gerrits en Eelkjen Wybrens. 

1 Tjebbe Gerrits en Eelkjen Wybrens. 

Eelkje is doopt op 3 july 1642. Se sil dan miskien al in 

pear jier âld wêze want op 15 maaie 1657 trout se mei 

Tjebbe Gerrits, beide fan Aldegea. Se soe oars noch gjin 

15 jier wêze en dat liket wol hiel jong. Eelkje stiet dan 

te boek as Eelk. Ek as se in jier letter op 19 september 

1658 yn Aldegea belidenis dogge is it Eelk Wybrens 

(sjoch foto út it oantekenboek fan de Ned. Ger. Tsjerke 

fan Aldegea).  Aldegea, De Pein en Nyegea foarmen doe 

noch ien tsjerklike gemeente. Om 1900 hinne binne 
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Nyegea (ynkl. De Tike) en de Pein los fan Aldegea 

kommen en selsstannich fierder gien. Yn 1906 krige de 

nije tsjerklike gemeente har earste eigen dûmny. As 

Tjebbe en Eelkje belidenis dogge yn 1658 binne wy 

noch mar amper 8o jier nei de Reformaasje. Rûnom yn 

Fryslân wie der noch krapte oan “betroubere” 

dûmny’s. De jonge universiteit fan Frjentsjer koe sa 

fluch net foldwaande dûmny’s ôfleverje en dus 

waarden der by need mar groepkes doarpen foarme 

mei ien dûmny.  

As wy it dan dochs oer de tiid ha dêr’t Tjebbe en Eelkje 

yn libben dan kinne wy fêststelle dat se noch in sturtsje 

fan de 80-jierrige oarloch meimakke ha. Net bewust 

omdat it noch bern wiene. Boppedat wie fan oarloch 

mei Spanje yn Fryslân al lang neat mear te fernimmen. 

Yn 1648 waard de frede fan Munster sletten. De 

saneamde Gouden Iuw wie eins al begûn. 

Op 10 juny 1659 wurdt de soan fan Tsjebbe en Eelk 

Gerrit doopt, Wybren op 13  jannewaris 1661 ƚ > 

10/6/1659, op  15-maart 1663 Martyen (Martje) en 

lykas wy boppe seagen op 19 nov. 1665. Albert dy’t 

troude mei Minke Gerkes en dêr’t de skriuwer fan 

ôfstammet, Reinsk op 22 okt. 1668 en Gerrit 10 juny 

1659. 

Fierder werom komme wy no (noch?) net. Hoe fierder 

safolle minder is der oer ús foarâlden bekend. Wat 

opfalt is dat yn al dy iuwen de hiele famylje wennet yn 

it gebied tusken Rottefalle/Surhústerfean en Aldegea. 

Krekt yn de 20e iuw swaarmet de famylje fierder út. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  

 

frede fan Munster yn in akte fêstlein. 

 

Sa binne ús bernsbern al de tolfde generaasje sûnt 

Tjebbe Gerrits en Eelkjen Wybrens. 

 

 


